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Introducció
Teniu a les vostres mans una nova edició
del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics
(BAIC), un informe anual elaborat pel
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
que té com a objectiu proporcionar, de
manera regular i sistemàtica, una imatge
del comportament del clima del país en el
context de la variabilitat i el canvi climàtic.
Amb el BAIC es compleix el compromís de
l’SMC de facilitar informació de qualitat i
fàcilment
interpretable
sobre
el
monitoratge del clima recent a Catalunya,
tant dels valors mitjans com dels valors

extrems, i estableix una perspectiva
històrica de la tendència de les dues
variables principals, temperatura de l’aire i
precipitació, i també d’un conjunt de
variables relacionades amb el mar.
L’informe s’estructura en cinc grans blocs:
font de dades i metodologia, temperatura
de l’aire, precipitació, variables marines i
índexs climàtics. També s’inclou un darrer
apartat dedicat a conclusions, agraïments i
annexes.

Novetats de l’edició d’enguany
El BAIC arriba enguany a la seva novena
edició i, en relació amb l’any precedent,
presenta algunes novetats, que tot seguit
s’indiquen.

 Unificació del període de referència.

Tres noves sèries
pluviomètriques
s’incorporen al
BAIC 2015

Seguint
les
recomanacions
de
l’Organització Meteorològica Mundial
(OMM) s’ha establert el període 19611990 com el de referència pel càlcul
d’anomalies. En edicions anteriors
s'utilitzava el 1971-2000 i s’ha
uniformitzat.

 Incorporació d’un filtre gaussià a les
gràfiques d’anomalia. A les diverses
gràfiques d’anomalia que s’ofereixen al
BAIC, s’ha substituït la corba de la
mitjana mòbil per la corba d’un filtre
gaussià de 13 membres, per facilitar la
interpretació.

 Canvis a la sèrie climàtica d’Igualada. La
sèrie termopluviomètrica d’Igualada
(Anoia) presentava en els darrers anys
problemes de qualitat i continuïtat. En
conseqüència s’ha optat per substituir el
darrer tram de la sèrie històrica
igualadina (des de 2004) per les
observacions
de
l’EMA
(Estació
Meteorològica Automàtica) d’Òdena.
Entre aquesta ubicació i l’anterior, hi ha
menys de 10 km de distància i la

diferència en altura és inferior als 50 m,
per tant compleix els criteris establerts
per l’SMC a l’hora d’encavalcar dues
sèries. No obstant, s’ha analitzat
l’homogeneïtat i ajustat la sèrie seguint
la metodologia descrita en aquest
mateix capítol. Així doncs, la sèrie passa
a denominar-se Igualada/Òdena.

 Canvis en la sèrie climàtica de Cubelles.
Un cas solució similar s’ha aplicat a la
sèrie pluviomètrica de Cubelles (Garraf),
que va deixar d’estar activa l’any 2015.
En aquest cas s’ha encavalcat amb l’EMA
de Cunit, complint amb escreix els
criteris establerts per a unir dues sèries.
També s’ha sotmès el conjunt de la sèrie
a un anàlisi d’homogeneïtat de manera
satisfactòria. La sèrie passa a
denominar-se Cubelles/Cunit.

 Noves sèries pluviomètriques. S’han
incorporat tres noves sèries mensuals de
precipitació: Godall (Montsià), l’Ametlla
de Mar (Baix Ebre) i la Pobla de Segur
(Pallars Jussà).

 Actualització de registres. Finalment,
s’han actualitzat els resultats amb els
valors corresponents a 2015.
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Les sèries climàtiques i la metadada
L’objecte d’anàlisi del BAIC són les sèries
climàtiques instrumentals. Cal tenir
especial cura a l’hora d’escollir les sèries
climàtiques, tot assegurant una cobertura
temporal prou àmplia i una provada
qualitat i homogeneïtat. Tant important
com la sèrie climàtica ho és el coneixement

de la seva metadada, és a dir, l’historial
d’incidències que han pogut afectar al punt
d’observació i, per tant, a la sèrie de valors
generada: canvis d’ubicació, d’instrumental,
de tècnica d’observació... (Aguilar et al.,
2003). La mateixa aproximació és vàlida per
a les sèries de variables marines.

S’han utilitzat un
total de 24 sèries
de temperatura i 71
de precipitació per

Sèries climàtiques emprades al BAIC 2015
Temperatura de l’aire
En aquesta edició del BAIC s’ha mantingut
el nombre de sèries de temperatura
analitzades a vint-i-quatre, i que cobreixen
el període comú que s’inicia l’any 1950
(només tres d’elles s’inicien un o dos anys
més tard, annex 1). La distribució geogràfica
de les sèries és prou acceptable i representa
prou bé la variabilitat de climes del país, fet
que permet obtenir una imatge acurada de
l’evolució de la temperatura de la darrera
seixantena d’anys.
A la present edició, no s’ha aplicat de nou
una anàlisi d’homogeneïtat ja que no s’han
produït canvis destacats a la xarxa, i s’ha
optat per la incorporació directa de les
dades de 2015. Únicament pel cas
d’Igualada/Òdena s’ha aplicat aquesta
anàlisi, per copsar i corregir l’impacte del
canvi d’ubicació en el darrer tram.
Com en edicions anteriors, les sèries
originals s’han tractat a resolució diària i
posteriorment s’han obtingut els valors
mitjans mensuals, estacionals i anuals. A
l’annex 1 i 2, es donen més detalls de les
sèries analitzades.

Precipitació
El 2015 el nombre de sèries de precipitació
s’amplia a setanta-una, resultat de la
incorporació de les sèries de Godall,

l’Ametlla de Mar i la Pobla de Segur.
Aquestes 71 sèries de precipitació
cobreixen de manera significativa el mosaic
climàtic i de règims pluviomètrics del
Principat i Andorra, permetent que els
resultats siguin força regionalitzables.
Com en el cas de la temperatura, les sèries
originals s’han tractat a resolució diària i
posteriorment s’han obtingut els valors
mensuals, estacionals i anuals. A l’annex 1 i
2, es donen més detalls de les sèries
analitzades.

Sèries dels Observatoris de l’Ebre i Fabra
En aquesta edició del BAIC es continua
prestant especial atenció a les sèries
corresponents a l’Observatori de l’Ebre
(Roquetes, el Baix Ebre) i a l’Observatori
Fabra (Barcelona, el Barcelonès), donades
llurs característiques d’àmplia cobertura
temporal (més de 100 anys) i completesa.
Així, a més d’analitzar la tendència de la
temperatura i la precipitació estacional i
anual, s’ha estudiat l’evolució dels seus
valors extrems a través de l’anàlisi d’índexs
climàtics, que inclou l’estudi de les sèries
dels valors diaris de temperatura màxima,
temperatura mínima i precipitació. Al
mateix temps també s’han tractat les sèries
temporals d’altres variables (insolació) i de
determinats meteors (dies de neu i de
boira).

a caracteritzar
l’evolució del clima
des de 1950
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Sèries de nivell mitjà i temperatura de
l’aigua del mar a l’Estartit
Finalment, s’ha inclòs l’anàlisi de diversos
indicadors climàtics relacionats amb el mar.
Les sèries de nivell mitjà i de temperatura
mitjana de l’aigua del mar a l’Estartit (el
Baix Empordà), que s’inicien l’any 1990 i
1974, respectivament, tenen una especial
vàlua per la seva cobertura i completesa.

Pàgina 8

També s’ha inclòs l’anàlisi de l’onatge i del
nivell màxim i mínim de marea en aquest
punt de la Costa Brava.
La distribució espacial de les sèries de
temperatura de l’aire i de l’aigua del mar i
de precipitació analitzades al BAIC es
mostra a la figura 1.

Figura 1 . Distribució geogràfica de les sèries climàtiques emprades en el BAIC 2015, classificades per tipologia.
A l’annex 1 d’aquest informe es dóna informació addicional de cadascuna de les sèries utilitzades.
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Control de qualitat i anàlisi d’homogeneïtat de les sèries
Un cop identificades les sèries que seran
utilitzades al BAIC, aquestes han estat
sotmeses a un control de qualitat,
consistent en un seguit de proves
jerarquitzades amb l’objectiu de detectar
errors sistemàtics. Aquestes proves es
classifiquen en els següents nivells: detecció
de grans errors, proves de tolerància,
proves de consistència interna i proves de
coherència temporal, totes elles aplicades a
les sèries diàries. Pel cas exclusiu de la
precipitació, s’han analitzat els totals
mensuals en una doble via: identificació i
validació de valors fora de rang, i
discriminació entre mesos sense observació
i mesos amb precipitació nul·la. Fruit de
l’anàlisi de qualitat s’han detectat un seguit
de valors dubtosos o erronis que s’han
esmenat, quan això ha estat possible, o bé
s’han exclòs de l’anàlisi (figura 2).
El següent pas consisteix en sotmetre les
sèries de temperatura i precipitació a
resolució mensual i anual a una anàlisi
d’homogeneïtat. Les sèries climàtiques, i
més si tenen una cobertura temporal força
àmplia, poden estar afectades pels canvis
en les condicions en què s’han realitzat les
mesures. Aquests canvis sovint tenen una
magnitud similar al senyal climàtic i poden
conduir a conclusions errònies sobre
l’evolució del clima en un lloc concret.

Esdevé essencial detectar i corregir
aquestes alteracions abans de realitzar cap
anàlisi. Entre les diferents proves
d’homogeneïtat existents, les més fiables
són les proves d’homogeneïtat funcional
relativa. Aquestes analitzen una sèrie
climàtica en el context d’altres sèries
coetànies i localitzades en la mateixa regió
climàtica. El desenvolupament de l’Acció
COST-ES0601 (Advances in Homogenisation
methods of climate series: an integrated
approach, HOME) va permetre avaluar
quins mètodes d’homogeneïtat relativa
eren els més efectius, tant pel que fa a la
localització dels punts de ruptura de
l’homogeneïtat, com per a l’ajust dels
períodes no homogenis (Venema et al.,
2011). El mètode resultant, HOMER —que
ha estat l’utilitzat en aquest treball— es
basa en el model descrit per Caussinus i
Mestre (2004) però millorat, gràcies a la
possibilitat de realitzar la detecció
simultània dels punts de ruptura en totes
les sèries analitzades. A grans trets, la
metodologia proposa una comparativa per
parelles entre la sèrie objecte d’anàlisi (o
candidata) i un conjunt de sèries
climàticament properes (o de referència). A
mida que s’avança en la comparativa de la
sèrie candidata amb cadascuna de les sèries
de referència, es van identificant un seguit
de punts de ruptura o de discontinuïtat. Si

Figura 2. Exemple de l’aplicació dels controls de qualitat a les sèries de temperatura mínima mitjana
mensual de Tàrrega (superior) i precipitació mensual de Flix (inferior). Aquest mètode posa en
context cada valor mensual d’una sèrie amb els observats en sèries properes al mateix moment, a la
recerca de registres erronis o dubtosos. A la gràfica superior es detecta un valor dubtós al juny de 1971,
mentre que a la inferior es detecta una precipitació excessivament elevada el gener de 1992 (ambdós
valors estan “indicats” amb una fletxa). Font: Sortida gràfica del programa HOMER.

El control de
qualitat i l’anàlisi
d’homogeneïtat de
les sèries és un pas
crucial per a
obtenir resultats
fiables
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Un bon
coneixement de la
metadada facilita
l’estudi de la
homogeneïtat
d’una sèrie
climàtica

aquests punts apareixen de manera
repetida a la major part de les comparatives
efectuades, i sempre associats a un mateix
moment, aleshores assenyalen un potencial
punt de discontinuïtat, és a dir, un moment
a partir del qual la sèrie deixa de ser
homogènia (Mestre et al. 2013). Aquests
punts es poden certificar amb seguretat
quan es disposa d’una acurada metadada
de la sèrie, i es pot relacionar aquell
moment amb una determinada incidència
(canvi d’ubicació, d’instruments de mesura,
pas d’una estació manual a una
d’automàtica...). La figura 3 mostra un
exemple de l’aplicació d’aquest mètode.
Des del BAIC 2013 s’ha acurat la fase de
detecció a partir de la millora del paquet
estadístic de HOMER, desenvolupat per
Météo-France, que ha permès disminuir el
valor de l’amplitud mínima detectable, i
així, ressaltar amb més claredat els
possibles punts de ruptura.
Un cop identificats aquests punts, el
següent pas consisteix en obtenir els factors
de correcció o d’ajust que s’aplicaran a la
sèrie candidata, i que s’obtenen a partir de
la informació procedent de les diferències o
ràtios d’aquesta envers les sèries de
referència (un mínim de 6) i més altament
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correlacionades (coeficient de correlació
superior a 0,80). En aquest pas també
s’omplen les possibles llacunes existents a
les sèries originals a partir de criteris
d’elevada
correlació.
Seguint
el
procediment suggerit per Kuglitsch et al.
(2009), les sèries ja corregides es sotmeten
de nou a un procés de detecció de punts de
ruptura, amb l’objectiu d’identificar punts
romanents que s’inclouran en el procés de
correcció. Finalitzat tot el procés ja es
disposa d’una sèrie homogènia i
climàticament útil, a resolució mensual,
estacional i anual.
Un cop generades les sèries mensuals ja
corregides, cal fer el traspàs d’aquesta
correcció a les sèries diàries, per tal de
generar índexs climàtics de fiabilitat. La
metodologia emprada per a homogeneïtzar
els valors diaris de temperatura màxima i
mínima ha estat la proposada per Vincent
et al. (2002). Segons aquest procediment, la
temperatura diària és ajustada mitjançant
un esquema d’interpolació lineal a partir
dels ajustos mensuals prèviament obtinguts
(en aquest cas, amb el mètode HOMER),
permetent la conservació dels valors de la
mitjana mensual i anual homogeneïtzada,
així com la seva tendència i variabilitat
interanual.

Figura 3. Exemple de l’aplicació del procediment de detecció de punts de ruptura a la sèrie de
temperatura màxima mitjana anual de Lleida. S’hi pot observar un mínim de dos punts de ruptura
al voltant de 1959 i 1983 (línies blaves verticals), coincidents amb canvis d’ubicació.
Font: Sortida gràfica del programa HOMER.
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Metodologia d’anàlisi
Un cop assegurat que les sèries climàtiques
són de qualitat òptima i homogènies, ja es
pot procedir a la seva anàlisi, en una doble
aproximació: l’anàlisi de la tendència dels
valors mitjans i l’anàlisi de l’evolució
temporal dels valors extrems (índexs
climàtics).
 Anàlisi de l’evolució temporal dels
valors mitjans. La constatació d’una
tendència significativa envers un
increment o decreixement en els valors
mitjans d’una determinada variable
climàtica esdevé un primer símptoma de
canvi climàtic. En aquest sentit,
l’evolució a llarg termini de la
temperatura mitjana de l’aire, de la
temperatura mitjana de l’aigua del mar
o de la precipitació acumulada en un
conegut interval de temps (mensual,
estacional i anual) es consideren
indicadors útils i de fàcil comprensió.
 Anàlisi de l’evolució temporal dels
índexs climàtics. A diferència de
l’anterior, els anomenats índexs
climàtics analitzen les tendències de
diferents variables a través de l’anàlisi
dels valors extrems. La major part es
basen en valors diaris de temperatura i
precipitació sobre els que es defineixen
uns determinats llindars, fixos o

variables, i enguany s’han calculat per a
vint-i-quatre sèries termomètriques i
pluviomètriques que cobreixen el
període 1950-2015. Per a les sèries
diàries de temperatura i precipitació
dels Observatoris de l’Ebre i Fabra s’ha
analitzat tot el període disponible.
En ambdues aproximacions, l’objectiu és
determinar tendències estadísticament
significatives, és a dir, que no siguin
producte de l’atzar. Així, en tot el BAIC les
tendències són avaluades amb el mètode
dels mínims quadrats i el valor de
significació és estimat segons el mètode no
paramètric de Mann-Kendall (Mann, 1945;
Kendall, 1975), i per a un nivell de
confiança del 95% (p-valor < 0,05). La
tendència sempre s’expressarà com el
canvi experimentat per decenni, i
majoritàriament es mostra en °C/decenni
per a la temperatura i en %/decenni per a
la precipitació.
Finalment, en l’anàlisi estacional dels
resultats es pren l’aproximació clàssica per
a la seva definició: hivern (desembre, gener
i febrer), primavera (març, abril i maig),
estiu (juny, juliol i agost) i tardor (setembre,
octubre i novembre).
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La temperatura mitjana anual i estacional a Catalunya durant l’any 2015
L’actual disponibilitat de vint-i-quatre sèries
de temperatura mitjana repartides pel
territori permet obtenir una bona imatge de
l’evolució climàtica d’aquesta variable en
els darrers seixanta-cinc anys. Tot i que
algunes de les sèries inicien les seves
observacions amb anterioritat a 1950, s’ha
continuat seleccionant com a període comú
el 1950-2015 per a poder comparar els

L’any 2015 ha
enregistrat una

resultats. Al mateix temps, la distribució
espacial de les sèries utilitzades, tot i ser
millorable, recull força bé la diversitat
climàtica del país, incloent els àmbits
costaners i del prelitoral, així com les àrees
de clima més continental i de muntanya.
La figura 4 mostra l’evolució de l’anomalia
de la temperatura mitjana anual (diferència

Figura 4. Evolució de la temperatura mitjana anual per al conjunt de Catalunya (basant-se en les
vint-i-quatre sèries considerades) i per al període 1950-2015. Els valors s’expressen com a anomalies
respecte al període de referència 1961-1990 i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.

anomalia de la
temperatura
mitjana de +1,6 °C
per a tot Catalunya

entre aquesta variable i la temperatura
mitjana del període 1961-1990) per al
conjunt de les 24 sèries i des de 1950 fins a
l’actualitat. S’hi aprecia que l’any 2015 ha
estat un any força càlid, amb una anomalia
de +1,6 °C respecte al període 1961-1990,
essent el segon any més càlid des de 1950
juntament amb 2014 i 2011, i darrera de
2006. D’aquesta manera es manté el clar
predomini d’anys càlids (anomalies
positives) durant els dos darrers decennis.
Aquest resultat és força comparable a
l’obtingut en altres estudis similars a
d’altres indrets. Així, la temperatura mitjana

de l’any 2015 per al conjunt de l’estat
espanyol presenta una anomalia positiva
d’0,94 °C però respecte el període 19812010 (a Catalunya l’anomalia prenent el
mateix període és de +1,0 °C). Es tracta de
l’any més càlid des de 1965, igualant el
registre de 2011 (Aemet, 2015). D’altra
banda, l’any 2015 a gran part d’Europa i, en
general, a tot el planeta ha estat el més
càlid des de que hi ha observacions (WMO,
2016). A escala global, l’anomalia de la
temperatura mitjana global de l’aire va ser
de gairebé +0,76 °C respecte la mitjana
climàtica
del
període
1961-1990.
L’escalfament global i l’efecte de l’intens
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episodi del Niño en són les principals
causes. Les àrees que han enregistrat una
anomalia positiva més elevada són Sud
Amèrica, Àfrica, la major part d’Europa,
Euràsia, l’Orient Mitjà i l’oest d’Amèrica del
Nord (incloent Alaska). L’únic punt del
globus amb una anomalia negativa de
temperatura va ser l’Antàrtida.
D’altra banda, la figura 5 mostra l’evolució
de l’anomalia de la temperatura mitjana
estacional al conjunt de Catalunya, a partir
de les 24 sèries analitzades i per al període
1950-2015. De les quatre estacions, només
l’hivern va registrar una lleugera anomalia
negativa al 2015 (-0,1 °C, figura 5a), mentre
que la resta van experimentar clarament
una temperatura superior a la mitjana. En
destaquen la primavera, que va ser la més

càlida de la sèrie juntament amb 2006 i
2011 (+1,9 °C, figura 5b) i l’estiu, el segon
més càlid després de 2003 (+2,1 °C, figura
5c). Pel que fa a la tardor, també va tenir
una anomalia positiva tot i que més
moderada (+0,6 °C, figura 5e).
Tot i que no es mostra gràficament, els
mesos més càlids de 2015 van ser juliol
(amb una anomalia de +3,5 °C), maig (+3,2 °
C) i juny (+3,0 °C). De fet, el mes de maig va
ser el més càlid de la sèrie i el mes de juliol
va igualar el registre de 2006. A l’altra
banda, només dos mesos van registrar
anomalies negatives: febrer (amb -0,8 °C) i
setembre (amb -0,5 °C).
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L’anomalia de la
temperatura mitjana
de la primavera de
2015 a Catalunya ha
estat la més elevada
des de 1950 (+1,9 °C)

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5. Evolució de la temperatura mitjana estacional per al conjunt de Catalunya (basant-se en les vint-i-quatre sèries
considerades) i per al període 1950-2015: (a) hivern, (b) primavera, (c) estiu, (d) tardor. Els valors s’expressen com a
anomalies respecte al període de referència 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.
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Tendència de la temperatura mitjana anual i estacional a Catalunya per
al període 1950-2015

La temperatura
mitjana anual a
Catalunya s’ha
incrementat a un ritme
de +0,23 °C/decenni
en el període
1950-2015

La tendència de la temperatura mitjana de
Catalunya per al període 1950-2015 s’ha
avaluat calculant, d’una banda, la tendència
per al conjunt de Catalunya a partir de la
mitjana de les 24 sèries considerades i, de
l’altra, la tendència de cadascuna de les
sèries disponibles per separat. La primera
anàlisi permet conèixer de manera ràpida i
simplificada l’evolució experimentada al
conjunt del país, mentre que la segona
permet detectar la presència o l’absència
de comportaments diferenciats dins el
domini. En tots els casos, la tendència
s’expressa com a variació de la temperatura
mitjana per decenni (°C/decenni), denotant
un increment si el valor és positiu i un
descens si és negatiu; sempre s’esmenta si
el valor de la tendència supera o no el
llindar de significació estadística, per a un
nivell de confiança del 95% (segons el test
de Mann-Kendall). A més de la temperatura
mitjana, l’anàlisi de la temperatura es
completa amb la tendència experimentada
per la mitjana de la temperatura màxima i
la mitjana de la temperatura mínima, i en
tots els casos tant a resolució anual com
estacional.
Els resultats indiquen que la temperatura
mitjana anual per al conjunt de Catalunya
s’ha incrementat a un ritme que es fixa en

+0,23 °C/decenni, valor que supera el llindar de significació estadística (taula 1).
Aquest ritme, però, no és equilibrat si
s’analitza per separat l’evolució de les
temperatures màxima i mínima. A partir
dels valors mostrats a la taula 1 es constata
que el ritme d’increment de la temperatura
màxima és superior al de la temperatura
mínima (+0,29 °C/decenni per a la màxima i
+0,18 °C/decenni per a la mínima, ambdós
valors estadísticament significatius). Aquest
fet també s’observa clarament a la figura 6,
on es mostra l’evolució de l’anomalia de les
temperatures màxima (esquerra) i mínima
(dreta) mitjanes anuals per al conjunt de
Catalunya durant el període 1950-2015.
Destaca de la figura 6 que l’any 2015 va ser
el que va tenir una mitjana més elevada de
la temperatura màxima, amb una anomalia
de +2,2 °C respecte la mitjana 1961-1990.
Pel cas de la temperatura mínima, la
mitjana va ser +1,2 °C, situant-se en el 6è
més càlid des de 1950.
Un estudi més detallat permet comprovar
que aquesta tendència positiva no té un
comportament monòton o progressiu
durant tot el període analitzat, sinó que
presenta períodes de pausa i, fins i tot, de
decreixement (taula 1). Així, a l’inici del
període estudiat (tram 1950-1970), la

1950-1970

1971-1990

1991-2015

1950-2015

Temperatura mitjana
anual

-0,15
[-0,52 /+0,22]

+0,78*
[+0,51/+1,06]

+0,36*
[+0,09/+0,64]

+0,23*
[+0,17/+0,30]

Temperatura màxima
mitjana anual

-0,09
[-0,53/+0,36]

+0,85*
[+0,52/+1,18]

+0,48*
[+0,15/+0,81]

+0,29*
[+0,22/+0,37]

Temperatura mínima
mitjana anual

-0,21
[-0,55/+0,12]

+0,72*
[+0,43/+1,01]

+0,26
[+0,01/+0,51]

+0,18*
[+0,11/+0,24]

Taula 1. Tendència de les temperatures mitjanes anuals (mitjana, màxima i mínima), expressades
en °C/decenni, per al conjunt de les 24 sèries climàtiques considerades, i per a diferents períodes
temporals. L’asterisc al costat del valor numèric indica que l’increment és estadísticament significatiu
per a un nivell de significació del 95% (segons el test de Mann-Kendall) i entre claudàtors, els límits
superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.
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Figura 6. Evolució de la temperatura màxima (esquerra) i mínima (dreta) mitjana anual per al conjunt de Catalunya (basant-se en
les vint-i-quatre sèries considerades) i per al període 1950-2015. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de
referència 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.

Sèrie climàtica
Aeroport de Barcelona
Aeroport de Reus
Caldes de Montbui
Cardedeu
el Pont de Suert
Figueres/Cabanes
Flix/Vinebre
Girona
Granollers
Igualada/Òdena
Lleida
Malla – Torrellebreta
Moià
Observatori de l’Ebre
Observatori Fabra
Oliana
Turó de l’Home/Puig Sesolles
Ransol
Tàrrega
Tivissa
Tremp
Vic
Vielha
Vilafranca del Penedès
Global

Any
Hivern
Primavera
Estiu
+0,26*
+0,19*
+0,28*
+0,33*
+0,25*
+0,17*
+0,24*
+0,35*
+0,22*
+0,17*
+0,23*
+0,31*
+0,26*
+0,21*
+0,28*
+0,34*
+0,24*
+0,19*
+0,24*
+0,32*
+0,22*
+0,18*
+0,22*
+0,32*
+0,20*
+0,12
+0,18*
+0,34*
+0,21*
+0,14*
+0,21*
+0,32*
+0,23*
+0,20*
+0,25*
+0,34*
+0,25*
+0,18*
+0,23*
+0,36*
+0,23*
+0,15
+0,22*
+0,36*
+0,22*
+0,18*
+0,21*
+0,34*
+0,23*
+0,20*
+0,24*
+0,34*
+0,25*
+0,18*
+0,26*
+0,37*
+0,25*
+0,20*
+0,26*
+0,34*
+0,23*
+0,14*
+0,19*
+0,36*
+0,24*
+0,20*
+0,23*
+0,34*
+0,22*
+0,16*
+0,26*
+0,35*
+0,24*
+0,17*
+0,25*
+0,35*
+0,23*
+0,17*
+0,26*
+0,34*
+0,24*
+0,18*
+0,21*
+0,34*
+0,22*
+0,14
+0,20*
+0,34*
+0,24*
+0,17*
+0,27*
+0,36*
+0,26*
+0,20*
+0,26*
+0,37*
+0,23*
+0,17*
+0,23*
+0,34*
[+0,17/+0,30] [+0,05/+0,29] [+0,12/+0,35] [+0,23/+0,45]

Tardor
+0,22*
+0,23*
+0,17*
+0,21*
+0,21*
+0,18*
+0,17*
+0,17*
+0,19*
+0,22*
+0,20*
+0,16*
+0,16*
+0,18*
+0,20*
+0,20*
+0,18*
+0,14*
+0,19*
+0,17*
+0,24*
+0,19*
+0,18*
+0,20*
+0,19*
[+0,08/+0,30]

Taula 2. Tendència anual i estacional de la temperatura mitjana per al període 1950-2015 de les 24 sèries analitzades,
expressada en °C/decenni. L’asterisc al costat del valor numèric indica que l’increment és estadísticament significatiu per a
un nivell de significació del 95% (segons el test de Mann-Kendall). Entre claudàtors, els límits superior i inferior per a un
nivell de confiança del 95%.
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La tardor i l’hivern
són les dues
estacions de l’any que
registren un
increment de la
temperatura més
moderat

tendència detectada és negativa (però
sense superar el llindar de significació
estadística), mentre que en els dos períodes
posteriors (1971-1990 i 1991-2015)
s’inverteix la tendència i es registren
increments tèrmics evidents, especialment
marcats en el vintenni 1971-1990. Pel que
fa al comportament de la tendència de les
temperatures màxima i mínima per separat,
s’aprecia un ritme de descens/creixement
tèrmic força similar entre ambdues
variables, que tendeix a distanciar-se en el
període més recent, essent la temperatura
màxima la que ha experimentat un ritme de
creixement més accentuat.
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Les tendències de la temperatura mitjana a
nivell estacional es mostren a la taula 2.
L’estació estival és la que presenta una
tendència positiva més evident, amb un
increment mitjà de +0,34 °C/decenni per al
conjunt de totes les sèries, essent superior
a +0,30 °C/decenni a totes les sèries. En
canvi, per a les estacions d’hivern i de
tardor s’obté una tendència positiva de la
temperatura mitjana de magnitud força
inferior (+0,17 °C/decenni i +0,19 °C/
decenni, respectivament), mentre que la
primavera mostra una tendència positiva
lleugerament superior: +0,23 °C per
decenni. A destacar que tots els valors
estacionals obtinguts en aquesta anàlisi són
estadísticament significatius, excepte tres

Figura 7. Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2015,
expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal. El cercle sòlid indica
que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).
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tendències hivernals (a Flix/Vinebre, Lleida i
Vic).
L’anàlisi espacial de les tendències de la
temperatura mitjana anual, obtingudes a
partir de les 24 sèries i per al període comú
1950-2015, determina que la distribució
geogràfica dels valors és força homogènia a
tot el territori (figura 7). No s’hi aprecien
comportaments diferenciats o fàcilment
regionalitzables, i només es percep una
lleugera concentració de valors més elevats
de tendència a la zona litoral i prelitoral
central, però no són valors gaire superiors
als obtinguts a altres zones del territori.

El mateix es pot esmentar en analitzar la
distribució de les tendències de la mitjana
anual de les temperatures màximes (figura
8) i de les mínimes (figura 9), atès que en
cap dels dos casos s’hi aprecia fàcilment un
comportament depenent de la zona del país
(àrea de muntanya, zona interior, àrea
litoral...). Ara bé, en totes les 24 sèries
estudiades l’increment de la mitjana anual
de les màximes ha estat superior a
l’experimentat per la mitjana anual de les
mínimes. Així, la tendència a l’augment per
a les màximes varia entre +0,23 °C/decenni
i +0,33 °C/decenni, mentre que la tendència
a l’augment per a les mínimes oscil·la entre
+0,12 °C/decenni i +0,22 °C/decenni. Com

Figura 8. Distribució territorial de la tendència de la mitjana anual de les temperatures màximes per al període
1950-2015, expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal. El cercle
sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).
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La mitjana anual de la
temperatura màxima
ha augmentat a un
ritme superior al de la
temperatura mínima a
les 24 sèries
estudiades
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Figura 9. Distribució territorial de la tendència de la mitjana anual de les temperatures mínimes per al període
1950-2015, expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal. El
cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).

La mitjana de les

ja s’ha indicat, totes les tendències anuals
són estadísticament significatives.

temperatures màximes
de l’estiu en el període
1950-2015 ha
augmentat a un ritme
de +0,44 °C/decenni

Finalment es mostra la distribució territorial
de les tendències de les mitjanes
estacionals de les temperatures màximes
(figura 10) i de les mínimes (figura 11), però
continua essent poc evident extreure
conclusions fefaents de comportaments
diferenciats segons la zona. És més clar,
però, que gairebé totes les sèries segueixen,
per a qualsevol època de l’any, la pauta
d’un augment més marcat de les
temperatures màximes que de les mínimes.

A excepció d’algunes sèries a la tardor i
l’hivern, la totalitat del territori registra
tendències positives significatives de
temperatura màxima significatives. La
mateixa anàlisi per la temperatura mínima
sí que mostra més dispersió, especialment a
l’hivern on són freqüents les sèries que, tot
i presentar una tendència positiva, aquesta
no assoleix el nivell de significació. A la
resta d’estacions de l’any però, i tret
d’alguna excepció, el senyal és clar envers
un escalfament significatiu. És remarcable
indicar que només a l’estiu es compleix que
la tendència de totes les 24 sèries superen
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 10. Distribució territorial de la tendència de la mitjana estacional de les temperatures màximes per al període 1950-2015,
expressada en °C/decenni: (a) hivern, (b) primavera, (c) estiu, (d) tardor. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència
decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).

el test emprat en aquest treball per definir
la seva significació estadística tant per a la
temperatura màxima com per a la mínima, i
és en aquesta època de l’any quan els
increments són més marcats (valor mitjà
per a les màximes de +0,44 °C/decenni i per
a les mínimes de +0,25 °C/decenni), com es
pot veure a les figures 10c i 11c.
En relació amb els resultats del darrer BAIC,
i tenint en compte que s’han considerat les

mateixes sèries de temperatura, s’han
incrementat lleugerament els valors de la
tendència en relació amb els obtinguts l’any
passat, conseqüència d’una primavera i
estiu marcadament càlids. Tot plegat va
contrarestar la temperatura lleugerament
inferior de l’hivern 2014-15 i una tardor
termomètricament propera a la mitjana.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 11. Distribució territorial de la tendència de la mitjana estacional de les temperatures mínimes per al període 1950-2015,
expressada en °C/decenni: (a) hivern, (b) primavera, (c) estiu, (d) tardor. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència
decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).
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Tendència de la temperatura mitjana als Observatoris de l’Ebre
i Fabra des de principis de segle XX i anàlisi de l’any 2015
L’àmplia cobertura temporal de les sèries
de l’Observatori de l’Ebre i de l’Observatori
Fabra permeten obtenir una visió més
detallada i àmplia de l’evolució climàtica en
els darrers cent anys. Com s’ha fet amb la
resta de sèries, aquestes han de ser
sotmeses a una anàlisi d’homogeneïtat per
certificar que les tendències calculades
responen únicament a un comportament
climàtic. Malgrat tot, i degut a la seva
longitud, el procés d’anàlisi d’homogeneïtat
esdevé més problemàtic en aquests dos
casos per la mancança de sèries coetànies
que serveixin de referència (especialment
en el període anterior a 1930) i, d’aquesta
forma, pot quedar limitada la fiabilitat final
de la sèrie corregida. En conseqüència, cal
ser conscients que els resultats que es
mostren tot seguit tenen un cert grau
d’incertesa, que es va reduint a mesura que
es duu a terme a l’SMC la tasca d’identificar
i homogeneïtzar noves sèries que abasten la
primera meitat del segle XX.

+0,17 °C/decenni al Fabra i entre +0,10 i
+0,16 °C/decenni a l’Ebre)1. Així, el valor de
la tendència de la temperatura mitjana
anual des de principis del segle XX és
pràcticament el mateix a ambdós
observatoris, sense detectar en aquesta
variable un comportament diferenciat. Si
s’analitza per separat l’evolució de la
mitjana anual de les temperatures màximes
i mínimes, les tendències continuen gairebé
coincidint a ambdues sèries (+0,16 o +0,15 °
C/dec. per a les màximes; +0,11 °C/dec. per
a les mínimes), i es repeteix el que s’ha
comentat en l’anàlisi del conjunt de
Catalunya pel període més recent: la
temperatura màxima mitjana ha augmentat
a un ritme més elevat que no pas ho ha fet
la temperatura mínima mitjana. La
tendència global de la temperatura mitjana
és molt similar a l’obtinguda en d’altres
estudis amb sèries de més de cent anys per
al conjunt de la península Ibèrica (Brunet et
al., 2007).

El fet més remarcable de l’anàlisi (taula 3)
és l’augment significatiu de la temperatura
mitjana anual a ambdós observatoris, i que
se situa en +0,13 °C/decenni (entre +0,10 i

Si bé les tendències anuals són gairebé
idèntiques a ambdós observatoris, l’anàlisi
estacional presenta petites diferències
(taula 3), tot i que es manté el

Temperatura
mitjana
(°C/decenni)
Temperatura
màxima mitjana
(°C/decenni)
Temperatura
mínima mitjana
(°C/decenni)

Anual
Fabra
Ebre

Hivern
Fabra
Ebre

Primavera
Fabra
Ebre

Fabra

Ebre

+0,13*

+0,12*

+0,12*

+0,18*

+0,17*

+0,13*

+0,11*

+0,13*

Estiu

Des de principis de
segle XX, la
temperatura
mitjana anual als
Observatoris de
l’Ebre i Fabra s’ha
incrementat a un
ritme de
+0,13 °C/decenni

Tardor
Fabra
Ebre
+0,11*

+0,12*

[0,10/0,17] [0,10/0,16] [0,06/0,18] [0,05/0,16] [0,06/0,18] [0,08/0,18] [0,11/0,24] [0,13/0,22] [0,05/0,17] [0,07/0,16]

+0,16*

+0,15*

+0,14*

+0,12*

+0,16*

+0,16*

+0,20*

+0,20*

+0,12*

+0,13*

[0,12/0,20] [0,12/0,19] [0,08/0,20] [0,06/0,18] [0,09/0,23] [0,10/0,22] [0,13/0,28] [0,15/0,26] [0,05/0,18] [0,08/0,19]

+0,11*

+0,11*

+0,10*

+0,09*

+0,08*

+0,10*

+0,15*

+0,15*

+0,11*

+0,10*

[0,08/0,15] [0,08/0,14] [0,03/0,16] [0,03/0,15] [0,03/0,14] [0,05/0,14] [0,09/0,21] [0,10/0,19] [0,05/0,17] [0,05/0,15]

Taula 3. Tendència de les temperatures mitjanes anuals i estacionals (mitjana, màxima i mínima) als observatoris Fabra
(1914-2015) i de l’Ebre (1905-2015), expressada en °C/decenni. L’asterisc al costat del valor numèric indica que la tendència és
estadísticament significativa, amb un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall) i entre claudàtors, els límits
superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.
1

aquest rang de valors de la tendència correspon al límit superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.
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La temperatura mitjana
anual de 2015 ha estat
la més elevada de la
sèrie a l’Observatori
Fabrai la tercera més
elevada a l’Observatori
de l’Ebre (per darrera
de 2014 i 2011)

Figura 12. Evolució de l’anomalia de la temperatura mitjana anual a l’Observatori de l’Ebre per al
període 1905-2015 (superior) i a l’Observatori Fabra per al període 1914-2015 (inferior). Les
anomalies s’expressen respecte a la temperatura mitjana del període 1961-1990, i la corba negra
indica un filtre gaussià de 13 membres.

comportament força paral·lel de les dues
sèries. L’estiu és l’època de l’any en què
s’ha registrat un augment més significatiu
de la temperatura a ambdós observatoris,
mentre que l’hivern, la primavera i la tardor
donen tendències positives més modestes i
força similars entre elles. A més, durant la
primavera i l’estiu, l’augment de la mitjana
de la temperatura màxima és clarament
superior al de la mitjana de la temperatura
mínima als dos observatoris, mentre que a

la tardor i l’hivern ho fan a un ritme més
proper (especialment a la tardor al Fabra).
Quant al comportament de la temperatura
durant l’any 2015, aquest es pot qualificar
com a força càlid als dos observatoris. A
destacar que el 2015 ha estat l’any més
càlid de la sèrie de l’Observatori Fabra
(figura 12 inferior), amb una anomalia de
+1,8 °C, mentre que ha estat el tercer més
càlid a l’Observatori de l’Ebre (figura 12
superior). Una anàlisi més detallada de l’any
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2015 permet concloure que els mesos de
maig,
juny
i
juliol
van
ser
extraordinàriament càlids (anomalies iguals
o superiors a +3 °C a ambdós observatoris).
A l’Ebre els mesos de maig i juliol van ser els
més càlids de les respectives sèries, mentre
que a Fabra, destaca el desembre que va
batre el rècord de calor, amb una anomalia
de +3,9 °C respecte la mitjana 1961-1990 i
maig que va ser el segon.
Finalment, com s’aprecia a les taules 4 i 5,
l’anomalia de la temperatura anual s’ha

suportat especialment sobre la temperatura
màxima a ambdós observatoris. Així,
mentre l’anomalia de la temperatura
màxima a superat o fregat els +2,0 °C a
ambdues
localitzacions,
la
mateixa
desviació per la temperatura mínima no ha
assolit els +1,5 °C, depenent del període de
referència seleccionat. Lògicament si se
selecciona un període més proper,
l’anomalia és més moderada perquè el
període se situa dins del màxim increment
tèrmic mesurat.

L’anomalia de la
temperatura màxima
durant l’any 2015 a

Temperatura màxima

Valor mitjà
any 2015

ambdós observatoris ha

Anomalia climàtica
1961-1990

1971-2000

1981-2010

Observatori de l’Ebre

24,2 °C

+1,9 °C

+1,6 °C

+1,1 °C

Observatori Fabra

20,6 °C

+2,2 °C

+2,0 °C

+1,4 °C

Taula 4. Comparativa de la temperatura màxima mitjana de 2015 amb els respectius valors
mitjans climàtics

Anomalia climàtica

Valor mitjà
any 2015

1961-1990

1971-2000

1981-2010

Observatori de l’Ebre

12,8 °C

+1,3 °C

+1,0 °C

+0,5 °C

Observatori Fabra

12,7 °C

+1,4 °C

+1,2 °C

+0,8 °C

Temperatura mínima

Taula 5. Comparativa de la temperatura mínima mitjana de 2015 amb els respectius valors mitjans climàtics

Els observatoris de l’Ebre (esquerra) i Fabra (dreta) disposen dels registres climàtics més extensos i
continus del país

estat més marcada que
no pas l’experimentada
per la temperatura
mínima
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Precipitació mitjana anual i estacional de Catalunya l’any 2015

La precipitació
mitjana anual a
Catalunya l’any 2015
va ser un 27 %
inferior a la mitjana
del període 1961-1990

La disponibilitat d’un nombre de sèries de
precipitació prou ampli i amb una
acceptable
cobertura
temporal
i
representativitat del mosaic de règims
climàtics de Catalunya, permet abordar
amb certa seguretat l’anàlisi de l’evolució
recent de la precipitació al conjunt del país.
A partir de la mitjana de les anomalies a
cadascuna de les setanta-una sèries
analitzades i mostrades a la figura 1, s’obté
l’anomalia anual expressada com a
diferència en percentatge respecte la
mitjana climàtica del període 1961-1990.
Aquesta anàlisi permet la contextualització
ràpida de cadascun dels anys amb els seus
precedents i la detecció de possibles cicles, i
la figura 13 n’és el resultat.
A nivell del conjunt de Catalunya, l’any 2015
es pot qualificar de sec, ja que s’ha assolit
una diferència respecte de la mitjana
climàtica del -27 %, essent el 5è any més
sec des de 1950 (figura 13). Es continua

observant una gran variabilitat interanual
en els darrers anys (2010 i 2014, plujosos;
2011 i 2013, normals; 2012 i 2015, secs), tot
i que durant el primer decenni del segle XXI
va haver-hi un clar predomini d’anys secs.
Cal esmentar que en aquest apartat es
considera la precipitació mitjana en el
conjunt de Catalunya, però que aquesta
variable presenta, generalment, una gran
variabilitat espacial. Per tant, es qualifica
l’any 2015 com a sec en mitjana, malgrat
saber que hi ha hagut zones on s’ha recollit
una precipitació superior o molt similar a la
mitjana climàtica (àrees del Pirineu i
Prepirineu, sobretot al sector occidental;
àrees del litoral i prelitoral Sud i al massís
dels Ports).
Com en el cas de la temperatura, aquest
resultat coincideix força amb l’obtingut a
estudis similars a Espanya (Aemet, 2015) o a
escala global del planeta (WMO, 2016),

Figura 13. Evolució de la precipitació anual per al conjunt de Catalunya, basant-se en 71 sèries i per al
període 1950-2015. Els valors s’expressen com a % respecte a la mitjana del període de referència 19611990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.
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tenint en compte, però, que l’alta
variabilitat espacial de la precipitació fa
difícil la seva descripció a gran escala, com
s’ha vist al paràgraf anterior en parlar
només de Catalunya.
La figura 14 mostra l’evolució de l’anomalia
de la precipitació estacional al conjunt de
Catalunya (a partir de les 71 sèries
analitzades) per al període 1950-2015. S’hi
observa que la precipitació d’hivern,
primavera i tardor de 2015 van ser inferiors

a la mitjana climàtica 1961-1990 (anomalies
negatives), mentre que la precipitació
d’estiu va ser superior al seu valor mitjà
(anomalia positiva), però cap anomalia
pluviomètrica
estacional
és
molt
destacable. Així, l’anomalia obtinguda per a
la precipitació hivernal de 2015 (-43 %,
figura 14a) comporta que l’hivern 14-15
sigui el 17è més sec dels darrers 66 anys; la
primavera de 2015 (-33 %, figura 14b) va ser
la 14a més seca en el mateix període; el

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 14. Evolució de la precipitació estacional per al conjunt de Catalunya (71 sèries) i per al període
1950-2015: (a) hivern, (b) primavera, (c) estiu, (d) tardor. Els valors s’expressen com a % respecte a la
mitjana del període de referència 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.

passat estiu (+13 %, figura 14c) va ser el 18è
més plujós de la sèrie analitzada; i la tardor
de 2015 (-27 %, figura 14d) va ser la 15a
més seca del període 1950-2015. No es
mostra gràficament, però l’anàlisi de la
precipitació mensual revela que el mes de
desembre de 2015 ha estat el més sec del
perìode 1950-2015, amb una anomalia
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negativa de -96 % respecte als valors
climàtics 1961-1990. Altres mesos força
secs han estat maig (-75 %) i octibre (-64 %),
mentre que els mesos més plujosos de 2015
van ser juliol (amb una anomalia de +78 %,
essent l’11è juliol més plujós del període
1950-2015) i març (+58 %).
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Tendència de la precipitació anual i estacional de Catalunya per al
període 1950-2015

La tendència de la
precipitació anual per al
conjunt de Catalunya, en
el període 1950-2015, és
d’un lleuger descens de
–1,5 %/decenni, però
sense superar el llindar
de significació
estadística

L’anàlisi de tendències d’aquesta variable
requereix disposar d’una àmplia mostra de
registres que recullin l’elevada variabilitat
espacial i temporal de la precipitació al
nostre país. En aquest moment es disposa
de 71 sèries de precipitació mensual que
cobreixen el període comú 1950-2015 i amb
una acceptable distribució geogràfica.
Enguany s’han inclòs les sèries de Godall,
l’Ametlla de Mar i la Pobla de Segur per
continuar millorant aquesta distribució
geogràfica (figura 1). Com en el cas de la
temperatura, totes les sèries han estat
sotmeses a una anàlisi de qualitat i
d’homogeneïtat relatives, per a la qual
s’han emprat al voltant de setanta punts
addicionals als 71 ja esmentats. Per la
pròpia naturalesa de la precipitació, és
important destacar que tant la identificació
de punts de ruptura com la seva correcció
esdevé menys precisa que per a la
temperatura, aspecte encara més dramàtic
en àmbits de geografia complexa com els
Pirineus. Malgrat tot, els resultats es poden
considerar més que acceptables.
La tendència mitjana de la precipitació
anual al conjunt de Catalunya (totes les 71

sèries) i per al període 1950-2015 presenta
un valor lleugerament negatiu (descens) de
-1,5 %/decenni, essent els límits inferior i
superior, per a un nivell de confiança del
95%, de -4,1 i +1,0 %/dec. respectivament
(d’ara endavant, aquests límits apareixeran
entre claudàtors). Aquesta tendència
negativa, però, no té significació estadística
(es recorda que en aquest estudi s’utilitza el
test de Mann-Kendall per saber si se supera
o no, per a un nivell de confiança del 95%,
el llindar de significació estadística).
Observant l’evolució de l’anomalia de la
precipitació anual i estacional a Catalunya
durant el període 1950-2015 (figures 13 i
14), es pot veure que la tendència de la
precipitació no es manté constant al llarg
d’aquest període (el mateix que amb la
temperatura, com s’ha explicat al capítol
anterior). S’ha dividit tot el període estudiat
en dos trams amb un nombre similar d’anys
(1950-1980 i 1981-2015), i a la taula 6 es
mostren els resultats per a la precipitació
anual i estacional. El primer a destacar és
que només s’obté un valor estadísticament
significatiu (disminució de la precipitació
d’estiu per al període 1950-2015: -4,5 % per

1950-1980

1981-2015

1950-2015

Precipitació anual

+1,7 %/dec.
[-7,6 / +11,1]

-1,3 %/dec.
[-7,0 / +4,3]

-1,5 %/dec.
[-4,1 / +1,0]

Precipitació d’hivern

+11,1 %/dec.
[-11,9 / +33,4]

-5,2 %/dec.
[-23,4 / +13,1]

-2,5 %/dec.
[-9,4 / +4,4]

Precipitació de primavera

+7,3 %/dec.
[-9,7 / +24,3]

+5,2 %/dec.
[-6,4 / +16,8]

-0,2 %/dec.
[-5,1 / +4,7]

Precipitació d’estiu

-2,4 %/dec.
[-16,9 / +12,2]

-2,5 %/dec.
[-13,5 / +8,5]

-4,5 %/dec. *
[-8,8 / -0,2]

Precipitació de tardor

-5,5 %/dec.
[-22,4 / +11,5]

-2,0 %/dec.
[-13,6 / +9,6]

-0,2 %/dec.
[-5,0 / +4,7]

Taula 6. Tendència de la precipitació anual i estacional, expressades en %/decenni, per al conjunt de les 71
sèries climàtiques considerades, i per a diferents períodes temporals. L’asterisc al costat del valor numèric
indica que l’increment és estadísticament significatiu per a un nivell de significació del 95% (segons el test de
Mann-Kendall) i entre claudàtors, els límits superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.
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Figura 15. Tendència de la precipitació anual (període 1950-2015) a cada una de les 71 sèries,
expressada en %/decenni. El radi de les circumferències és proporcional al percentatge de canvi
per decenni experimentat i el color indica el signe (blau=augment, taronja=descens). El cercle taronja
indica que la tendència és estadísticament significativa segons el test de Mann-Kendall (p < 0,05).

decenni), mentre que la resta de valors no
presenten significació estadística. Un segon
comentari fa referència a la diferència que
presenten les tendències de tot el període i
de cada un dels trams considerats, fet que,
segurament, és conseqüència de la gran
variabilitat interanual de la precipitació. Per
exemple, la tendència de la precipitació
primaveral del tram 1950-1980 és +7,5 %
per decenni i la del tram 1981-2015 és
també positiva (+5,2 %/dec.), però la
tendència de tot el període global de 66
anys (1950-2015) és -0,2 %/dec.; és a dir, la
precipitació tendeix a un augment clar
(però no estadísticament significatiu) en
cada un dels trams per separat, però la seva
tendència és lleugerament negativa (o
pràcticament nul·la) quan es considera tot
el període. Un altre exemple “curiós” és la
precipitació de tardor, amb tendències
negatives per a cada tram per separat, però
pràcticament nul·la (-0,2 %/dec.) per a tot el
període. Finalment, destacar que la

precipitació anual al tram 1950-1980
tendeix a l’augment (+1,7 %/dec.) i al tram
1981-2015 a la disminució (-1,3 %/dec.),
mentre que la precipitació anual tendeix a
la disminució (-1,5 %/dec.) en considerar tot
el període 1950-2015. Ara bé, cal insistir en
que els valors d’aquestes tendències no
superen el llindar de significació estadística
per a un nivell de confiança del 95%.
A la figura 15 es mostra la tendència de la
precipitació anual a les 71 sèries analitzades
per al període 1950-2015, expressada en %
per decenni de variació respecte al valor
mitjà del període 1961-1990. S’hi observa
que gairebé la totalitat de les sèries donen
una tendència amb signe negatiu (color
taronja), i a només nou de les 71 sèries (un
13 %) s’obté una tendència estadísticament
significativa (cercle taronja). A sis sèries (un
8 %) s’obté una tendència positiva (color
blau), però cap d’elles amb significació
estadística.

A escala anual, la zona
central dels Pirineus i
Prepirineus (amb les
capçaleres d’alguns rius
principals de Catalunya)
mostra tendències
negatives estadísticament
significatives inferiors a
-3 %/decenni
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Els resultats
obtinguts estan en
consonància amb els
d’altres estudis
realitzats en àrees
geogràfiques
properes

A partir d’aquesta figura 15 és possible
apreciar un cert patró espacial, obtenint
tendències lleugerament positives al litoral
nord (a la Costa Brava, amb valors inferiors
a +2 %/decenni) i a una àrea a la Conca de
Barberà (amb valors encara inferiors, entre
0 i +1 %). En canvi, les tendències negatives
més marcades (inferiors a -3 %/decenni, i
estadísticament significatives) apareixen a
zones del Pirineu i Prepirineu (àrea
important, atès que és on hi ha la capçalera
d’alguns dels principals rius del país) i
també en alguna zona concreta de la
Depressió Central i de Ponent. La majoria
de sèries de la resta del domini presenten
valors negatius sense significació estadística
entre -0,5 i -2,5 %/decenni.
Si s’analitza el comportament de la
precipitació a escala estacional, apareixen
resultats diferents i força regionalitzables.
La figura 16 mostra la tendència obtinguda
a les 71 sèries de precipitació hivernal,
palesant que les tendències positives (color
blau) s’obtenen a sèries situades al litoral i
prelitoral central i nord, mentre que els
valors negatius (color taronja) més grans els
presenten sèries de la meitat occidental del
país. Ara bé, només una sèrie (Puigcerdà)
presenta una tendència amb significació
estadística (circumferència taronja). Per al
conjunt del domini, la tendència és negativa
(sense significació estadística): -2,5 %/dec.
[-9,4 / +4,4].
A partir de la figura 17 es pot explicar el
patró espacial de la tendència de la
precipitació de primavera durant el període
1950-2015. Malgrat no hi ha cap sèrie amb
una tendència estadísticament significativa,
s’hi observa que nombroses sèries del
litoral i prelitoral central i nord presenten
una tendència positiva (com a l’hivern). A
més, apareix una altra zona gran a la meitat
sud de Catalunya amb una acumulació de
sèries amb tendències positives (algunes
amb valors superiors a +4 %/dec.), mentre
que a l’extrem nord-occidental del territori
també hi ha algun valor positiu. En canvi, la
zona central de la meitat nord de Catalunya
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és on s’acumulen les sèries amb tendència
negativa, generalment amb valors entre -1 i
-4 %/dec. Al conjunt del país, i per al
període 1950-2015, la tendència de la
precipitació primaveral no és significativa
estadísticament i és lleugerament negativa:
-0,2 %/decenni [-5,1 / +4,7].
La precipitació estival (figura 18) és la que
mostra un patró més uniforme i un senyal
més evident: tot el territori (tret d’una sèrie
al litoral nord) presenta una tendència
negativa, i gairebé un terç d’aquests valors
negatius són estadísticament significatius
(circumferència taronja). Les tendències
més marcades (amb significació estadística i
valors propers o inferiors a -10 % per
decenni) s’obtenen a zones de Ponent i del
litoral i prelitoral sud, mentre que a zones
del litoral i prelitoral central i nord
s’aprecien força valors sense significació
estadística i entre -1 i -5 %/dec. Per al
conjunt de l’àrea d’estudi, la precipitació de
l’estiu ha disminuït entre 1950 i 2015 a un
ritme de -4,5 % per decenni [-8,8 / -0,2],
valor estadísticament significatiu.
Finalment, la precipitació de la tardor
(figura 19) no presenta tendències amb
significació estadística. El patró espacial
durant aquesta estació de l’any és similar al
de la primavera en algunes zones del país
(al litoral nord o al sud de la Depressió
Central, per exemple), però hi ha una
diferència important entre ambdues
estacions: el canvi de signe en la tendència
de la precipitació a la meitat sud del país (a
la primavera presentaven valors positius i a
la tardor són valors negatius) i a la zona
central de la meitat nord (a l’inrevés que a
l’altra zona, els valors eren negatius a la
primavera i són positius a la tardor).
Prenent totes les sèries, la tendència de la
precipitació de tardor (1950-2015) no té
significació estadística i és lleugerament
negativa: -0,2 %/dec. [-5,0 / +4,7].
Els resultats obtinguts de l’anàlisi de
tendències són força coincidents amb els
aportats per d’altres estudis similars i per a
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Figura 16. Tendència de la precipitació d’hivern per al període 1950-2015, expressada en % per
decenni. El radi de les circumferències és proporcional al percentatge de canvi per decenni
experimentat i el color indica el signe (blau=augment, taronja=descens). El cercle taronja indica
que la tendència és estadísticament significativa segons el test de Mann-Kendall (p < 0,05).

Figura 17. Tendència de la precipitació de primavera per al període 1950-2015, expressada en
%/decenni. El radi de les circumferències és proporcional al percentatge de canvi per decenni
experimentat i el color indica el signe (blau=augment, taronja=descens).
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La tendència de la
precipitació d’estiu és
negativa a gairebé tot
el país, i força sèries
presenten valors
estadísticament
significatius

Figura 18. Tendència de la precipitació d’estiu per al període 1950-2015, expressada en % per
decenni. El radi de les circumferències és proporcional al percentatge de canvi per decenni
experimentat i el color indica el signe (blau=augment, taronja=descens). El cercle taronja indica
que la tendència és estadísticament significativa segons el test de Mann-Kendall (p < 0,05).

Figura 19. Tendència de la precipitació de tardor per al període 1950-2015, expressada en % per
decenni. El radi de les circumferències és proporcional al percentatge de canvi per decenni experimentat i el color indica el signe (blau=augment, taronja=descens).
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àrees properes (de Luís et al. 2009;
González-Hidalgo et al., 2009 i 2011;
Esteban et al., 2013), tant pel que fa al

patró temporal i espacial, com per la
magnitud i signe de les tendències.

Tendència de la precipitació als Observatoris de l’Ebre
i Fabra des de principis de segle XX i anàlisi de l’any 2015
L’anàlisi de l’evolució de la pluviometria
anual i estacional a ambdós observatoris no
presenta cap tendència clara en els darrers
cent anys. El motiu és que el valor de la
tendència (augment o disminució) de la
pluviometria obtingut no és, en cap cas,
estadísticament significatiu, de manera que
no es pot arribar a una conclusió amb
confiança plena. Tenint en compte aquest
fet, la tendència de la precipitació anual
prenent les sèries centenàries a ambdós
observatoris presenta valors lleugerament
positius (taula 7), aspecte que també es
dóna en estudis a escala global. A la
mateixa taula es constata un comportament
força similar als dos observatoris a nivell
estacional: una tendència al lleuger descens
de la precipitació estival i una tendència
pràcticament nul·la o al lleuger augment de
la precipitació la resta de l’any (taula 7).
La figura 20 mostra l’evolució de l’anomalia
(en % respecte de la mitjana del període
1961-1990) de la precipitació anual als
observatoris de l’Ebre i Fabra des de
principis del segle XX. S’hi observa que l’any
2015 presenta una anomalia negativa als
dos llocs (superior al Fabra que a l’Ebre).
La precipitació recollida a l’Observatori de
l’Ebre l’any 2015 va ser de 449,6 mm,
Any
Fabra
Precipitació
(%/

quantitat que suposa un 20 % menys de
precipitació respecte del valor mitjà del
període 1961-1990. Es pot considerar un
any sec, i és el 37è any amb menys pluja de
la seva sèrie de 111 anys. Es destaca
l’escassa precipitació de tardor (104,5 mm,
18a tardor més seca de la sèrie), que suposa
una anomalia del -53 % respecte al valor
mitjà de 1961-1990. Els mesos més secs van
ser desembre (0,0 mm), maig (3,7 mm, amb
una anomalia de -94 %) i octubre (-87 %,
amb 11,7 mm), mentre que el més plujós va
ser març (+279 %, amb 114,6 mm).

Fabra

precipitació anual des de
principis del segle XX es
manté lleugerament
positiva als Observatoris
de l’Ebre i Fabra, però
sense significació
estadística

La precipitació a l’Observatori Fabra el 2015
ha estat de 345,8 mm. Aquesta quantitat és
un 46 % inferior a la precipitació mitjana del
període 1961-1990, de manera que es pot
considerar un any força sec (la precipitació
de 2015 és la més baixa de tota la sèrie de
102 anys a l’Obs. Fabra). La precipitació a
les quatre estacions de l’any va ser inferior
al valor normal (anomalia negativa). Només
hi va haver dos mesos amb precipitació
superior al valor mitjà de 1961-1990 (març i
juliol), mentre que els deu mesos restants
van donar valors inferiors als normals. Es
destaca el mes de desembre (una anomalia
del -99 %, amb 0,3 mm), abril (-78 %, amb
12,5 mm) i juny (-72 %, amb 10,8 mm).

Hivern
Ebre

La tendència de la

Primavera
Ebre

Fabra

Ebre

Estiu
Fabra

Tardor
Ebre

Fabra

Ebre

+0,1
+0,5
+1,4
+0,8
-0,1
+1,0
-1,5
-1,5
+0,5
+0,8
[-1,5/+1,6] [-1,3/+2,2] [-2,7/+5,6] [-2,6/+4,2] [-3,3/+3,0] [-2,5/+4,5] [-4,9/+2,0] [-5,7/+2,8] [-2,4/+3,5] [-2,1/+3,6]

Taula 7. Tendència de la precipitació anual i estacional als observatoris Fabra (1914-2015) i de l’Ebre (1905-2015) expressat en %/
decenni. Cap valor assoleix el nivell de significació estadística, en un 95% de confiança (p<0,05). Entre claudàtors els valors supe rior i
inferior per a un nivell de confiança del 95%.
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Figura 20. Anomalia de la precipitació anual a l’Observatori de l’Ebre per al període 1905-2015
(superior) i a l’Observatori Fabra per al període 1914-2015 (inferior), expressada en % i en relació al
període 1961-1990. La corba negra contínua indica un filtre gaussià de 13 membres.
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La importància de mesurar les variables marines

L’augment de la
concentració de CO2 de
l’aigua del mar
comporta l’acidificació
de la mateixa, de
conseqüències
negatives per a la vida
animal i vegetal marina

Els mars i els oceans tenen un paper molt
important en l’evolució i variabilitat del
clima per la seva interacció amb l’atmosfera
i perquè actualment absorbeixen al voltant
del 25% del CO2 que s’emet anualment a
l’atmosfera com a conseqüència de les
activitats humanes (Le Quéré et al., 2009).
La temperatura de l’aire és un dels factors a
tenir en compte per conèixer els canvis en
la calor emmagatzemada per la capa
superior de la columna d’aigua i per tant en
la variació del nivell estèric del mar
[expansió o contracció del volum d’aigua
degut a canvis en la temperatura i en la
salinitat] (Vargas et al., 2010). A més de

mesurar la temperatura de l’aire, però, és
de gran interès mesurar altres variables que
hom anomena “marines”, com la
temperatura de l’aigua del mar a diferents
fondàries, el nivell del mar, l’onatge i les
marees.
Catalunya, banyada per la Mediterrània,
disposa d’una sèrie d’observacions relatives
al mar de gran qualitat i precisió gràcies a la
dedicació del Sr. Josep Pascual a
l’observatori de l’Estartit (el Baix Empordà).
Aquestes dades han estat usades en
nombrosos estudis sobre el mar i també
s’analitzen de nou en aquesta edició del
BAIC.

Temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit durant l’any 2015

La termoclina és la zona
de transició entre
l’aigua temperada de la
superfície del mar i
l’aigua més freda de
nivells inferiors

La temperatura de l’aigua del mar es
mesura a dues milles mar endins del port de
l’Estartit i a poc més d’una milla de les Illes
Medes (42° 03’ N, 3° 15’ 15’’ E). En aquest
punt de 90 metres de fondària (difícilment
assolit per la termoclina) es prenen mesures
de la temperatura de l’aigua en superfície i
a 20, 50 i 80 m de profunditat.
La mitjana climàtica d’aquestes mesures de
temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit
s’ha calculat prenent com a referència el
període 1971-2000 per no disposar de
dades completes pel període 1961-1990.
Cal indicar que l’any d’inici de les
observacions varia en funció de la
profunditat, essent a la superfície el nivell

que disposa de més cobertura (des de 1969)
La figura 21 mostra gràficament l’evolució
de les anomalies anuals de la temperatura
de l’aigua del mar a l’Estartit en superfície i
a diferents fondàries des de l’any 1969. S’hi
observa que la temperatura mitjana de
l’aigua de mar a l’Estartit durant l’any 2015
ha estat per sobre de la mitjana, però sense
arribar als nivells de 2014. Amb una
temperatura mitjana a la superfície de
17,5 °C i una anomalia de +0,8 °C (taula 8)
se situa a la tercera posició del rànking
d’anys més càlids, després de 2014 i 1990, i
empatat amb 2011. Aquesta posició
coincideix també amb la que ocupa la

T mitjana
2015 (°C)

T mitjana (°C)
1971-2000

Anomalia
tèrmica 2015 (°C)

Superfície

17,5

16,7

+0,8

20 m de fondària

16,7

16,0

+0,7

50 m de fondària

15,0

14,3

+0,7

80 m de fondària

14,1

13,5

+0,6

Taula 8. Temperatura mitjana de l’aigua del mar a l’Estartit l’any 2015 a diferents fondàries i
comparativa amb la mitjana climàtica. L’anomalia s’expressa com a diferència respecte el període de
referència 1971-2000.
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Figura 21. Evolució de l’anomalia de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit a diferents profunditats (a) superfície,
(b) a -20 m, (c) a –50 m i (d) a –80 m. Els valors s’expressen com a anomalies respecte el període de referència 1971-2000.

temperatura mitjana de l’aire l’any 2015 a
aquest punt de la Costa Brava (amb dades
des de 1970). Dels valors de la taula 8
també es pot comprovar que l’anomalia
tèrmica positiva es manté a totes les
profunditats tot i que es va moderant a
mida que es guanya profunditat.
Una altra manera de representar el
comportament de la temperatura mitjana
anual de l’aigua del mar es presenta a la
figura 22, amb l’evolució del valor d’aquesta
variable a l’Estartit a les diferents
profunditats des de 1974 fins a l’actualitat.
Comparant
les
quatre
evolucions
(corresponents a les 4 fondàries
analitzades), s’hi observa una diferència de
temperatures en general inferior a 3 °C i un
comportament força paral·lel entre totes
elles, confirmant el que s’ha comentat al
principi d’aquest apartat que totes les

mesures es fan normalment per damunt del
nivell de la termoclina.
Avaluant l’evolució de les observacions de
la temperatura de l’aigua del mar en
superfície a l’Estartit realitzades al llarg de
l’any 2015 en relació al valor mitjà del
període complet (figura 23), s’hi aprecia un
domini gairebé absolut dels períodes càlids
(color vermell), interromput només als
mesos de setembre i octubre i, en menor
mesura l’agost. L’elevada temperatura
assolida la primera meitat de l’any i els dos
darrers mesos van compensar de llarg
l’interval fresc esmentat. Així, les anomalies
positives més marcades es van assolir
durant els mesos de maig i juliol, coincidint
amb un escalfament de la temperatura de
l’aire molt marcat.

La temperatura mitjana
de l’aigua del mar a la
superfície l’any 2015 ha
estat a l’Estartit la
tercera més elevada
des de 1969
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Figura 22. Evolució de la temperatura mitjana anual de l’aigua del mar a l’Estartit a diferents fondàries per al
període 1974-2015. La línia superior correspon a la temperatura en superfície, i per sota d’aquesta apareixen,
en ordre, les línies corresponents a la temperatura a les fondàries de 20 m, 50 m i 80 m (línia inferior).

Figura 23. Evolució de la temperatura de l'aigua del mar en superfície a l'Estartit durant l’any 2015. La corba
indica la mitjana climàtica de la sèrie i el traç dentat mostra l’evolució de les observacions de la temperatura de
l’aigua en superfície durant l’any 2015. L'àrea vermella indica anomalies positives (temperatura per sobre de la
mitjana climàtica) i l’àrea blava indica anomalies negatives (T per sota de la mitjana climàtica). A
l’encapçalament de cada columna es mostra la temperatura mitjana mensual de l’aigua del mar en superfície
registrada durant l’any 2015. Font: Josep Pascual.
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Tendència anual i estacional de la temperatura de l’aigua del mar a
l’Estartit (1974-2015)
A partir de la sèrie de la temperatura de
l’aigua del mar a l’Estartit presentada a
l’apartat anterior, s’ha calculat el valor de la
tendència d’aquesta variable a les diferents
fondàries i per al període 1974-2015, que és
el període comú a totes les profunditats. Els
resultats a escala anual (taula 9) indiquen
que fins als 50 metres de fondària s’ha

produït un augment de la temperatura de
l’aigua al voltant de 0,3 °C/decenni. A
profunditats més elevades (fins a 80 m)
l’escalfament de l’aigua del mar es produeix
a un ritme una mica inferior (+0,2 °C per
decenni). A tots els nivells, l’augment
supera el llindar de significació estadística
del 95% segons el test de Mann-Kendall.

Tendència anual de la temperatura
de l’aigua del mar (1974-2015)
Superfície

+0,29 °C/decenni*

[+0,21 / +0,38]

20 m de fondària

+0,31 °C/decenni*

[+0,22 / +0,39]

50 m de fondària
80 m de fondària

+0,29 °C/decenni*
+0,19 °C/decenni*

[+0,21 / +0,36]
[+0,13 / +0,25]

Taula 9. Tendència de la temperatura mitjana anual de l’aigua del mar a l’Estartit (1974-2015) a diferents
profunditats, expressada en °C/decenni. L’asterisc al costat del valor numèric indica que l’increment és
estadísticament significatiu per un nivell de significació del 95% (segons el test de Mann-Kendall), i entre
claudàtors els límits superior i inferior per un nivell de confiança del 95%.

L’estudi estacional de la tendència de la
temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit
revela que l’escalfament es produeix de
forma estadísticament significativa a totes
les estacions de l’any (taula 10), essent
l’estiu i la tardor aquelles on l’augment de

temperatura és més pronunciat fins als 50
metres de fondària (amb una tendència que
supera els +0,30 °C/decenni). A més
profunditat, l’augment de temperatura és
menys marcat, especialment a la
profunditat de 80m.

Tendència estacional de la temperatura del mar (°C/decenni) 1974-2015
Superfície

-20m

-50m

-80m

Hivern

+0,27*
[+0,16 / +0,39]

+0,26*
[+0,15 / +0,37]

+0,23*
[+0,12 / +0,34]

+0,20*
[+0,09 / +0,32]

Primavera

+0,30*
[+0,18 / +0,42]

+0,27*
[+0,17 / +0,38]

+0,25*
[+0,16 / +0,34]

+0,18*
[+0,10 / +0,26]

Estiu

+0,31*
[+0,14 / +0,48]

+0,37*
[+0,21 / +0,53]

+0,34*
[+0,20 / +0,47]

+0,14*
[+0,08 / +0,21]

Tardor

+0,29*
[+0,09 / +0,48]

+0,31*
[+0,12 / +0,29]

+0,35*
[+0,20 / +0,50]

+0,23*
[+0,12 / +0,34]

Taula 10. Tendència estacional de la temperatura de l’aigua de lar a l’Estartit (1974-2015), expressada en °C
per decenni. L’asterisc al costat del valor numèric indica que la tendència és estadísticament significativa, amb un
nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall), i entre claudàtors els límits superior i inferior per un
nivell de confiança del 95%.

La temperatura de
l’aigua del mar fins als
50 m de profunditat ha
augmentat a un ritme de
+0,3 °C/decenni per al
període 1974-2015
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Evolució del nivell del mar a l’Estartit (1990-2015)

El nivell del mar a
l’Estartit ha augmentat
3,6 cm per decenni des
de 1990.

La mesura del nivell del mar es duu a terme
mitjançant un mareògraf ubicat al port de
l’Estartit. Aquest aparell recull dades de
forma continuada des de 1990 amb una
única interrupció, l’any 2007, per causa de
les obres que es van fer al port. Les dades,
però, es van seguir prenent de forma
manual amb el que la sèrie va quedar
completa. Les actuacions de millora del port
van obligar a variar la ubicació del
mareògraf fins al seu actual emplaçament.
El canvi de punt de mesura es va dur a
terme conservant el zero de referència del
primer punt de mesura gràcies a la
col·laboració de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.
A la figura 24 es mostra l’evolució del nivell
del mar mitjà mensual registrat al
mareògraf de l’Estartit durant els darrers 26
anys (1990-2015). Es pot comprovar que
aquesta variable presenta una tendència
clarament positiva (augment) en el període

analitzat. A la taula 11 es mostren els valors
d’aquesta tendència, tant a escala anual
com estacional, reflectint que el nivell del
mar mitjà anual presenta una tendència
positiva estadísticament significativa de
+3,6 cm/decenni, amb un interval
d’aquesta tendència per a un nivell de
confiança del 95 % entre +2,4 i +4,8 cm/dec.
A escala estacional, l’augment de nivell del
mar és estadísticament significatiu a totes
les estacions tret de l’hivern. Excloent de
l’anàlisi aquesta estació de l’any, la
tendència més marcada es dóna a la
primavera amb +4,1 cm/decenni [+2,6/
+5,6], mentre que l’augment a l’estiu i a la
tardor és inferior (+3,4 cm/dec). L’evolució
dels valors mitjans estacionals del nivell del
mar a l’Estartit es representen gràficament
a la figura 25, observant que generalment a
l’hivern es registren els nivells del mar més
baixos i a la tardor els més alts. Aquest és
un resultat lògic pensant en la variació

Figura 24. Evolució del nivell del mar mitjà mensual a l’Estartit (expressat en cm) per al període 1990-2015. El
pendent de la línia contínua negra indica la tendència lineal d’aquesta variable per al període analitzat, i la corba
en vermell indica una mitjana mòbil de 12 mesos. Font: Dades del mareògraf de l’Estartit (Josep Pascual).

Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics—Any 2015

Pàgina 43

Tendència del nivell del mar 1990-2015 (cm/decenni)
Anual

+3.6*

[+2,4 / +4,8]

Hivern
Primavera
Estiu
Tardor

+4,2
+4,1*
+3,4*
+3,1*

[+0,2 / +8,2]
[+2,6 / +5,6]
[+2,4 / +4,2]
[+1,5 / +4,7]

Taula 11. Tendència estacional del nivell mitjà del mar a l’Estartit (1990-2015),
expressada en cm/decenni. L’asterisc indica que la tendència és estadísticament
significativa, amb un nivell de confiança del 95% (segons test de Mann-Kendall). Entre
claudàtors s’ofereixen els límits superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.

Figura 25. Evolució de la mitjana estacional del nivell del mar a l’Estartit (1990-2015) en cm: hivern
(blau), primavera (verd), estiu (taronja) i tardor (marró).

anual de la temperatura de l’aire i de la
pressió atmosfèrica, i la seva influència en el
nivell del mar.
Els resultats observats a l’Estartit estan en la
línia del que s’indica al cinquè informe de
l’IPCC (IPCC, 2013), on s’afirma que és molt
probable que la taxa mitjana global (tot el
planeta) d’elevació del nivell del mar hagi
estat de +2,0 mm/any [+1,7/+2,3] en el
període 1971-2010, i que aquesta taxa hagi
augmentat fins a +3,2 mm per any [+2,8/+3,6]
entre 1993 i 2010.
El comportament de les marees al llarg del
període 1990-2015 ha estat també objecte
d’estudi, a través de l’anàlisi de l’evolució dels
valors extrems del nivell del mar. El nivell
màxim anual de marea observat (figura 26,

esquerra) ha augmentat a un ritme similar
al del nivell del mar (+3,7 cm/dec).
Estacionalment, només la tendència
d’hivern no té significació estadística, però
sí la tendència de primavera (+3,9 cm/dec),
d’estiu (+3,1 cm/dec) i de tardor (+2,8 cm/
dec).
El nivell mínim anual de marea observat,
(figura 26, dreta) presenta una clara
tendència
positiva
amb
significació
estadística de +3,4 cm/dec [+2,4/+4,4].
Totes les tendències estacionals d’aquesta
variable són estadísticament significatives,
amb un valor màxim a la primavera (+4,4
cm/dec [+2,4/+6,3]) i un valor mínim a la
tardor (+2,8 cm/dec [+1,0/+4,6]).

L’hivern és l’única
estació de l’any on la
tendència estacional del
nivell del mar no és
estadísticament
significativa.

Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics—Any 2015

Pàgina 44

Figura 26. Evolució del nivell màxim (esquerra) i mínim (dreta) anual de marea observat a l’Estartit (1990-2015),
expressat en cm. El pendent de la línia contínua vermella indica la tendència lineal d’aquesta variable.

Evolució de l’onatge a l’Estartit (1991-2015)
Hi ha una tendència a
l’augment del nombre de
dies amb onades
inferiors a 0,5 m i a la
disminució del nombre
de dies amb onades
entre 0,5 i 2 m d’alçada

L’evolució de l’onatge a l’Estartit des de
1991 fins al present (taula 12) proporciona
una tendència estadísticament significativa
a l’augment del nombre anual de dies amb
onatge feble (onades inferiors a 0,5 m:
plana, arrissada i marejol) d’uns +20 dies/
decenni. Disminueix també el nombre
anual de dies amb onatge moderat (entre
0,5 i 2 m: maror i forta maror) però sense
assolir el nivell de significació. Entre 0,5 i 1
m disminueix uns 12 dies/decenni i entre 1 i
2 m, uns 8 dies/decenni. No hi ha tendència
per al nombre anual de dies amb onades
superiors a 2 .

L’anàlisi de la tendència estacional és força
similar, amb un augment significatiu del
nombre de dies d’onatge feble a l’estiu i a la
tardor, i una disminució significativa del
nombre de dies amb onatge entre 0,5 i 1 m
a les dues estacions de l’any esmentades
afegint-hi la primavera. Per onatges entre 1
i 2 m només hi ha una disminució
significativa a l’estiu. La resta de valors
estacionals o no presenten significació
estadística, o bé no s’ha pogut calcular per
absència de casos, com passa a l’estiu per
onatge superior a 2 m. La figura 27 mostra

Tendència (en dies/decenni) del tipus d’onatge (1991-2015)
< 0,5 m

de 0,5 a 1 m

de 1 a 2 m

de 2 a 3 m

>3m

Anual

+19,8*
[+12,5 / +27,0]

-11,9*
[-18,9 / -4,9]

-7,8
[-14,9 / -0,7]

-0,1
[-1,4 / +1,3]

+0,1
[-0,7 / +0,8]

Hivern

+2,5
[-2,9 / +7,8]

+0,9
[-3,3 / +5,1]

-2,5
[-7,2 / +2,1]

-0,4
[-1,3 / +0,5]

-0,5
[-1,1 / +0,1]

Primavera

+5,1
[+1,3 / +8,9]

-4,2*
[-6,5 / -1,9]

-1,2
[-3,8 / +1,4]

+0,1
[-0,7 / +0,8]

+0,3
[-0,1 / +0,7]

Estiu

+6,2*
[+2,4 / +10,0]

-4,4*
[-8,0 / -0,8]

-1,8*
[-2,9 / -0,6]

-

-

Tardor

+4,3*
[+0,5 / +8,2]

-4,0*
[-7,1 / -0,9]

-0,8
[-3,7 / +2,0]

+0,3
[-0,4 / +0,9]

+0,2
[-0,2 / +0,7]

Taula 12. Tendència del nombre de dies anual i estacional amb onatge de diferent altura a l’Estartit per al
període 1991-2015. No s’han observat dies amb onatge superior a 2 m durant l’estiu en tot el període, de
manera que no hi ha tendència en aquests casos. L’asterisc indica que la tendència és estadísticament
significativa amb un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall).
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l’evolució del nombre de dies anual pels
diferents llindars indicats.
Finalment, s’ha analitzat també l’evolució
del nombre de temporals de mar a l’Estartit
per al període 1974-2015 (figura 28a). En
aquest cas, s’ha considerat temporal de mar
quan les onades eren, en el seu moment
màxim, de 3 o més metres. La tendència
d’aquesta variable revela un lleuger

augment en aquest període (+0,58
temporals/decenni), però no és un valor
estadísticament
significatiu.
L’anàlisi
estacional del nombre de temporals
determina que la tardor (figura 28b) és el
període on l’augment és més acusat (+0,24
temporals per decenni), però tampoc arriba
al nivell de significació estadística segons el
test de Mann-Kendall.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 27. Evolució del nombre de dies anual amb un onatge determinat (1991-2015): (a) nombre de dies amb
onatge inferior a 0,5 m durant tot l’any; (b) nombre de dies amb onatge entre 0,5 i 1 m durant tot l’any; (c) nombre de
dies amb onatge entre 1 i 2m ; i (d) nombre de dies amb onatge entre 2 i 3 m durant tot l’estiu. La línia contínua
vermella indica la tendència lineal observada.
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(a)

(b)

Figura 28. Evolució del nombre de temporals de mar observat a l’Estartit en el període
1974-2015: (a) anual i (b) a la tardor. El pendent de la línia contínua vermella indica la
tendència lineal d’aquesta variable.
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Estructura del capítol

El BAC 2015
presenta l’anàlisi
dels índexs climàtics
a més d’una vintena
de punts per al
període 1950-2015

En aquesta edició del BAIC 2015 es
continuen calculant i analitzant els índexs
climàtics amb les sèries de temperatura i
precipitació diàries més llargues i contínues
que hi ha a Catalunya, les de l’Observatori
de l’Ebre (1905-2015), a Roquetes (el Baix
Ebre), i de l’Observatori Fabra (1914-2015),
a Barcelona (el Barcelonès).
També s’han calculat els índexs climàtics a
partir de les sèries de temperatura i
precipitació diàries dels 24 punts amb
dades d’ambdues variables que cobreixen el
període comú 1950-2015 (figura 1), les

quals s’han homogeneïtzat a nivell diari.
S’inclou les sèries dels observatoris de
l’Ebre i Fabra, però mantenint el període
comú (no tota la sèrie disponible).
Els valors dels índexs climàtics obtinguts per
a les vint-i-quatre sèries es mostren en un
conjunt de mapes on s’hi aprecia el
comportament de cada índex climàtic i les
seves possibles diferències dins del territori.
Al costat de cada mapa hi ha una breu
explicació del que s’hi pot observar.

Definició dels índexs
Tal com indica l’Organització Meteorològica
Mundial (OMM), el càlcul d’índexs climàtics
és una eina útil per caracteritzar el clima,
representar els patrons climàtics històrics i
detectar-ne els canvis. Amb aquest objectiu
l’OMM ha impulsat el desenvolupament
d’eines de detecció del canvi climàtic i de
programari específic per calcular índexs que
reflecteixin les millors estimacions de les
tendències del clima arreu del món. Així, el
Grup d’Experts en Índexs per a la Detecció
del Canvi Climàtic (Expert Team on Climate
Change Detection and Indices, ETCCDI) ha
definit i formulat un conjunt d’índexs per
analitzar situacions climàtiques extremes
seguint una metodologia idèntica per a que

els resultats es puguin analitzar globalment.
La informació sobre aquest grup d’experts
es pot consultar a les referències del final
del capítol.
Seguint les recomanacions d’aquest grup,
s’han definit 27 índexs que es mostren a la
taula 13. Per als observatoris de l’Ebre i
Fabra, s’inclouen dos índexs relacionats
amb la precipitació (els dies de neu i els dies
de boira) i un altre que estudia l’evolució de
la insolació anual (hores de sol efectives). El
càlcul d’aquests índexs s’ha realitzat
prenent com a període de referència el
trentenni 1961-1990, el mateix que s’aplica
a la resta de capítols del BAIC 2015.

Evolució dels índexs climàtics als Obs. de l’Ebre i Fabra des de principis
del segle XX
Tot seguit es mostren els resultats del càlcul
dels diferents índexs climàtics definits a la
taula 13 amb les sèries de dades diàries de
temperatura i de precipitació dels
Observatoris de l’Ebre i Fabra. Aquests
resultats complementen els obtinguts en els
capítols anteriors i aporten una informació

de més detall sobre l’evolució dels valors
extrems de cada sèrie, mantenint una gran
coherència amb les tendències de la
temperatura màxima i mínima i de la
precipitació (totes a escala mensual)
exposades a la primera part de l’estudi.
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Per a tots els índexs climàtics s’adjunta la
gràfica de l’evolució temporal juntament
amb un ajust lineal (recta de traç continu) i
un ajust polinòmic suavitzat (línia corba
discontínua). També hi apareix el valor del
paràmetre p (p-value) per avaluar la
significació estadística de la tendència de
l’índex segons el test de Mann-Kendall (un
resultat es qualifica com estadísticament
significatiu quan p és inferior a 0,05).
La incorporació d’un nou punt a les sèries
estudiades (el corresponent a les dades del
2015) i la nova homogeneïtzació de les
sèries a nivell diari són dos fets que en
general no fan variar el signe de la
tendència de la sèrie, però sí que poden
modificar el p-value per avaluar la
significació estadística. Comparant amb els
resultats presentats al BAIC de l’any passat,
de la sèrie de l’Observatori de l’Ebre només
canvia l’índex “Mínima de les temperatures
màximes”, que passa a tenir una tendència
estadísticament significativa. En canvi, amb
la sèrie de l’Observatori Fabra hi ha tres
canvis: els índexs “Dies de glaçada” i
“Longitud màxima de la ratxa seca” passen
a tenir una tendència amb significació
estadística, mentre que el valor de la
tendència de l’índex “Dies de precipitació
molt abundant” no és estadísticament
significatiu (sempre per a un nivell de
confiança del 95%).
A partir dels resultats obtinguts per als dos
punts estudiats (taula 14), els següents
índexs relacionats amb la temperatura
presenten el mateix comportament
(tendència
del
mateix
signe
i
estadísticament significativa) tant a
l’Observatori de l’Ebre com a l’Observatori
Fabra:
 Índexs amb una tendència comuna a la
disminució:
- Dies de glaçada (DGe0);
- Nits fredes (TN10p);
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- Dies freds (TX10p);
- Indicador de durada de ratxa freda
(IDRF).
 Índexs amb una tendència comuna a
l’augment:
- Dies d’estiu (DE25);
- Nits tropicals (NT20);
- Màxima de TX (TXx);
- Mínima de TX (TXn);

Als dos observatoris
disminueixen “Dies de

- Mínima de TN (TNn);

glaçada”, “Nits fredes”,

- Nits càlides (TN90p);

“Dies freds” i “Durada de

- Dies càlids (TX90p);

ratxa freda”, i augmenten

- Indicador de durada de ratxa càlida
(IDRC);
- Amplitud tèrmica anual (ATA);
- Hores de Sol (SOL).
Quant als índexs relacionats amb la
precipitació,
ambdós
observatoris
coincideixen en la tendència a un augment
amb significació estadística de l’”Índex
simple d’intensitat diària” (ISID). Cal
esmentar que a les darreres tres edicions
del BAIC (2013, 2014 i 2015) s’ha mantingut
la tendència amb significació estadística
d’aquest índex, fet que no passava durant
els anys anteriors (aquest índex anava
“guanyant” o “perdent” la significació
estadística).
Com a resum dels valors mostrats a la taula
14, es continuen obtenint tendències amb
significació estadística a molts índexs
relacionats amb la temperatura, i tots
aquests corroboren la idea d’un augment
de la temperatura de l’aire, però hi ha molt
pocs índexs climàtics relacionats amb la
precipitació que presenten una tendència
estadísticament significativa, confirmant
també la idea de que no es poden donar
resultats concloents respecte a l’evolució de
la precipitació a Catalunya durant els
darrers decennis.

“Dies d’estiu”, “Nits
tropicals”, “Màxima de
TX”, “Mínima de TX”,
“Mínima de TN”, “Nits
càlides”, “Dies càlids”,
“Durada de la ratxa
càlida”, “Amplitud tèrmica
anual”, “Hores de sol” i
“Índex simple d’intensitat
diària”
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A banda dels

Núm.
índex

Codi

1

DGe0

fd0

2

DE25

3
4
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Codi
Nom de l’índex
(anglès)

Definició

Unitat

Dies de glaçada

Nombre de dies en què TN < 0 °C en un any

Dies

su25

Dies d’estiu

Nombre de dies en què TX > 25 °C en un any

Dies

DGa0

id0

Dies glaçats

Nombre de dies en què TX < 0 °C en un any

Dies

NT20

tr20

Nits tropicals

Nombre de dies en què TN > 20 °C en un any

Dies

Nombre de dies durant un any entre la primera
ratxa de, com a mínim, 6 dies amb TM > 5 °C i la
primera ratxa després de l’1 de juliol amb, com a
mínim, 6 dies amb TM < 5 °C

Dies

5

DEC

GSL

Durada de
l’estació de
creixement

6

TXx

TXx

Màxima de TX

Valor màxim anual de la temperatura màxima

°C

7

TNx

TNx

Màxima de TN

Valor màxim anual de la temperatura mínima

°C

8

TXn

TXn

Mínima de TX

Valor mínim anual de la temperatura màxima

°C

9

TNn

TNn

Mínima de TN

Valor mínim anual de la temperatura mínima diària

°C

índexs recomanats
per l’ETCCDI, s’ha
inclòs el càlcul
d’hores de sol, els
dies de neu i els
dies de boira.

10

TN10p TN10p

Nits fredes

Percentatge de dies en què TN < percentil 10

%

11

TX10p TX10p

Dies freds

Percentatge de dies en què TX < percentil 10

%

12

TN90p TN90p

Nits càlides

Percentatge de dies en què TN > percentil 90

%

13

TX90p TX90p

Dies càlids

Percentatge de dies en què TX > percentil 90

%

14

IDRC

WSDI

Indicador de
durada de ratxa
càlida

Nombre de dies en un any en què, com a mínim, hi
ha 6 dies consecutius amb TX > percentil 90

Dies

15

IDRF

CSDI

Indicador de
durada de ratxa
freda

Nombre de dies en un any en què, com a mínim, hi
ha 6 dies consecutius amb TN < percentil 10

Dies

16

ATA

DTR

Amplitud
tèrmica anual

Mitjana anual de la diferència entre TX i TN

°C

Taula 13 (continua a la pàgina següent)
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Núm.
índex

Codi

Codi
(anglès)

Nom de l’índex

Definició

Unitat

17

PX1dia

RX1day

Quantitat
màxima de PPT

Valor màxim anual de la precipitació diària

mm

18

PX5dia

RX5day

Quantitat
màxima de PPT
en 5 dies

Màxima anual de la precipitació enregistrada en
5 dies consecutius

mm

19

ISID

SDII

Índex simple
d’intensitat

20

DP10

R10

21

DP20

R20

22

DP50

23
24

25

26

Precipitació total anual dividida pel nombre de
mm/dia
dies amb PPT ≥ 1.0 mm

Dies de PPT ≥ 10 Nombre de dies en un any en què PPT és igual a
mm
superior a 10 mm
Nombre de dies en un any en què PPT és igual a
superior a 20 mm

Dies

R50

Dies de PPT molt Nombre de dies en un any en què PPT és igual a
abundant
superior a 50 mm

Dies

LMRS

CDD

Longitud màxima Màxim nombre anual de dies consecutius en un
de la ratxa seca
any amb PPT inferior a 1.0 mm

Dies

LMRH

CWD

Longitud màxima Màxim nombre anual de dies consecutius en un
de ratxa plujosa
any amb PPT igual o superior a 1.0 mm

Dies

R95p

PPT total anual
Precipitació total anual considerant els dies amb
en els dies molt
PPT superior al percentil 95
plujosos

mm

R99p

PPT total anual
en els dies
Precipitació total anual considerant els dies amb
extremadament
PPT superior al percentil 99
plujosos

mm

P95pTOT

P99pTOT

Dies de PPT
abundant

Dies

Precipitació total
prcptot anual en els dies
plujosos

Precipitació total anual recollida en dies amb
PPT ≥ 1.0 mm

mm

Dies de neu

Nombre de dies en un any en què s’ha vist

Dies

BOIRA

Dies de boira

Nombre de dies en un any en què s’ha vist boira

Dies

SOL

Hores de sol

Nombre d’hores de sol en un any

hores

27

PTOT

28

NEU

29
30

Taula 13. Índexs climàtics relacionats amb la temperatura i la precipitació definits per l’ETCCDI i
que s’han aplicat en aquest estudi. Acrònims emprats: TN, Temperatura mínima diària; TX,
temperatura màxima diària; TM, temperatura mitjana diària; PPT, precipitació acumulada diària.
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1. DGe0—Dies de glaçada
DGe0: Nombre de dies en
què TN < 0 °C en un any.
Unitat: dies.
Nom anglès: Frost days
(FD0).

Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,012) Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,049)

2. DE25—Dies d’estiu
DE25: Nombre de dies en
què TX > 25 °C en un any.
Unitat: dies
Nom anglès: Summer days
(SU25).

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000)

3. DGa0—Dies glaçats
DGaO - Ebre
DGa0: Nombre de dies en
què TX<0 °C en un any.
Unitat: dies.
Nom anglès: Ice days (ID0).

No s’ofereix el gràfic de l’índex DGa0
corresponent a l’Observatori de l’Ebre per
la inexistència de dies amb TX < 0 °C en tota
la sèrie.
Tendència estadísticament no significativa (p=0,787)

4. NT20—Nits tropicals
NT20: Nombre de dies en
què TN > 20 °C en un any.
Unitat: dies
Nom anglès:
nights (TR20)

Tropical

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000)
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5. DEC—Durada de l’estació de creixement
DEC: Nombre de dies en 1 any
entre la primera ratxa de,
com a mínim, 6 dies amb
TM > 5°C i la primera ratxa
amb, com a mínim, 6 dies
amb TM < 5°C després del
dia 01/07.
Unitat: dies.
Tendència estadísticament no significativa (p=0,808)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,088)

Nom anglès: Growing season
length (GSL)

6. TXx— Màxima de TX
TXx: Valor màxim anual de la
temperatura màxima diària.
Unitat: °C
Nom anglès: Maximum TX
(TXx)

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,007)

7. TNx—Màxima de TN
TNx: Valor màxim anual de la
temperatura mínima diària.
Unitat: °C
Nom anglès: Maximum TN
(TNx)

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,120)

8. TXn—Mínima de TX
TXn: Valor mínim anual de la
temperatura màxima diària.
Unitat: °C
Nom anglès: Minimum TX
(TXn)

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,043) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,004)
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9. TNn — Mínima de TN
TNn: Valor mínim anual de la
temperatura mínima diària.

Unitat: °C
Nom anglès: Minimum TN
(TNn)

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,009) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,026)

10. TN10p — Nits fredes
TN10p: Percentatge de dies
en què TN < percentil 10.

Unitat: %
Nom anglès: Cold nights
(TN10p)

Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,000) Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,000)

11. TX10p — Dies freds
TX10p: Percentatge de dies
en què TX < percentil 10.

Unitat: %
Nom anglès: Cold days
(TX10p)

Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,000)

Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,000)

12. TN90p — Nits càlides
TN90p: Percentatge de dies
en què TN > percentil 90.

Unitat: %
Nom anglès: Warm nights
(TN90p)

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000)
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13. TX90p — Dies càlids
TX90p: Percentatge de dies
en què TX > percentil 90.
Unitat: %
Nom anglès:
(TX90p)

Warm

days

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000)

14. IDRC — Indicador de durada de ratxa càlida
IDRC: Nombre de dies en un
any en què, com a mínim, hi
ha 6 dies consecutius amb
TX > percentil 90.
Unitat: dies
Nom anglès: Warm spell
duration index (WSDI)
Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000)

15. IDRF — Indicador de durada de ratxa freda
IDRF: Nombre de dies en un
any en què, com a mínim, hi
ha 6 dies consecutius amb
TN < percentil 10.
Unitat: dies
Nom anglès:
Cold spell
duration index (CSDI)
Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,000) Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,033)

16. ATA — Amplitud tèrmica anual
ATA: Mitjana anual de la
diferència entre TX i TN.
Unitat: dies
Nom anglès:
Diurnal
temperature range (DTR)

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000)
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17. PX1dia — Quantitat màxima de precipitació en 1 dia
PX1dia: Valor màxim anual de
la precipitació diària.

Unitat: mm
Nom anglès: Max 1-day
precipitation

amount

(RX1day).
Tendència estadísticament no significativa (p=0,177)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,209)

18. PX5dia — Quantitat màxima de precipitació en 5 dies consecutius
PX5dia: Màxima anual de la
precipitació enregistrada en
5 dies consecutius.

Unitat: mm
Nom anglès:
precipitation
(RX5day).

Max 5-day
amount

Tendència estadísticament no significativa (p=0,144)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,282)

19. ISID — Índex simple d’intensitat diària
ISID: Precipitació total anual
dividida pel nombre de dies
on la precipitació és
superior o igual a 1,0 mm.

Unitat: mm/dia
Nom anglès: Simple daily
intensity index (SDII).
Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,032) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,028)

20. DP10 — Dies de PPT ≥ 10 mm
DP10: Nombre de dies en un
any en què la precipitació és
superior o igual a 10 mm

Unitat: dies
Nom anglès: Annual count
of days when precipitation ≥
10 mm (R10).
Tendència estadísticament no significativa (p=0,914)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,832)
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21. DP20 — Dies de precipitació abundant
DP20: Nombre de dies anuals
en què la precipitació és ≥
20 mm
Unitat: dies.
Nom anglès: Annual count of
days when precipitation ≥
20 mm (R20).
Tendència estadísticament no significativa (p=0,086)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,434)

22. DP50 — Dies de precipitació molt abundant
DP50: Nombre de dies anuals
en què la precipitació és
superior o igual a 50 mm.
Unitat: dies.
Nom anglès: Annual count of
days when precipitation ≥
50 mm (R50).
Tendència estadísticament no significativa (p=0,269)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,068)

23. LMRS — Longitud màxima de la ratxa seca
LMRS: Màxim nombre anual
de dies consecutius amb
precipitació inferior a 1mm.
Unitat: dies
Nom anglès: Consecutive Dry
Days (CDD).

Tendència estadísticament no significativa (p=0,135)

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,068)

24. LMRH — Longitud màxima de la ratxa plujosa
LMRH: Màxim nombre de
dies consecutius en un any
on la precipitació sigui
superior o igual a 1mm.
Unitat: dies.
Nom anglès:
Consecutive
Wet Days (CWD).
Tendència estadísticament no significativa (p=0,577)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,828)
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25. P95pTOT — Precipitació total anual en els dies molt plujosos
P95pTOT: Precipitació total

anual considerant els
dies amb PPT superior al
percentil 95.
Unitat: mm
Nom anglès: Annual total
precipitation when PPT on a
wet day > 95th percentile
Tendència estadísticament no significativa (p=0,557)

(R95pTOT).

Tendència estadísticament no significativa (p=0,070)

26. P99pTOT — Precipitació total anual en els dies extremadament plujosos
P99pTOT: Precipitació total
anual considerant els dies
amb PPT superior al
percentil 99.

Unitat: mm
Nom anglès:

Annual total
precipitation when PPT on a
wet day > 99th percentile

(R99pTOT).

Tendència estadísticament no significativa (p=0,395)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,234)

27. PTOT — Precipitació total anual en els dies plujosos
PTOT: Precipitació total anual
recollida en els dies amb
PPT ≥ 1 mm.

Unitat: mm
Nom anglès: Annual total
wet-day
(PRCPTOT).

precipitation

Tendència estadísticament no significativa (p=0,608)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,934)

28. NEU — Dies de neu
NEU: Nombre de dies en què
s’ha vist nevar .

Unitat: dies

Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,000)

Tendència estadísticament no significativa (p=0,061)
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29. BOIRA — Dies de boira
BOIRA: Nombre de dies
anuals en què s’ha observat
el meteor boira.
Unitat: dies.

Tendència estadísticament no significativa (p=0,316)

Tendència negativa estadísticament significativa (p=0,000)

30. SOL — Hores de sol
SOL: Nombre d’hores de sol
efectives anuals.
Unitat: hores.

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,002) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000)

Ampliació de la gràfica de
l’índex SOL per al període
comú d’ambdues sèries
(1968-2015).

Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000) Tendència positiva estadísticament significativa (p=0,000)
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Taula resum final - Índexs climàtics als Obs. de l’Ebre i Fabra

Núm.
índex

Identificador

Nom de l’índex

1

DGe0

Dies de glaçada

Tendència estadísticament significativa
(amb un nivell de confiança del 95%)
Tendència FABRA
Tendència EBRE
Unitat
(en unitat/
(en unitat/decenni)
decenni)
Dies
-0,34*
-0,32*

2

DE25

Dies d’estiu

Dies

+2,18*

+2,42*

3

DGa0

Dies glaçats

Dies

-

-0,01

4

NT20

Nits tropicals

Dies

+2,54*

+2,37*

5

DEC

Durada de l’estació de creixement

Dies

+0,03

+0,42

6

TXx

Màxima de TX

°C

+0,22*

+0,17*

7

TNx

Màxima de TN

°C

+0,12*

+0,08

8

TXn

Mínima de TX

°C

+0,13*

+0,20*

9
10
11

TNn
TN10p
TX10p

Mínima de TN
Nits fredes
Dies freds

°C
%
%

+0,12*
-0,62*
-0,58*

+0,16*
-0,49*
-0,65*

12

TN90p

Nits càlides

%

+1,16*

+1,06*

13

TX90p

Dies càlids

%

+1,34*

+1,30*

14

IDRC

Indicador de durada de ratxa càlida

Dies

+1,64*

+1,74*

15

IDRF

Indicador de durada de ratxa freda

Dies

-0,52*

-0,47*

16

ATA

Amplitud tèrmica anual

°C

+0,04*

+0,05*

17

PX1dia

Quantitat màxima de PPT en 1 dia

mm

+1,47

+1,23

18

PX5dia

Quantitat màxima de PPT en 5 dies
consecutius

mm

+2,27

+1,65

19

ISID

Índex simple d’intensitat diària

mm/dia

+0,14*

+0,14*

20

DP10

Dies de PPT ≥ 10 mm

Dies

-0,01

+0,04

21

DP20

Dies de PPT abundant

Dies

+0,16

-0,08

22

DP50

Dies de PPT molt abundant

Dies

+0,04

+0,07

23

LMRS

Longitud màxima de la ratxa seca

Dies

+0,64

+0,80*

24

LMRH

Longitud màxima de la ratxa plujosa

Dies

+0,02

-0,01

25

P95pTOT

PPT total anual en els dies molt
plujosos

mm

+1,84

+6,53

26

P99pTOT

PPT total anual en els dies
extremadament plujosos

mm

+1,86

+2,68

27

PTOT

Precipitació total anual en els dies
plujosos

mm

+2,48

+0,42

28

NEU

Dies de neu

Dies

-0,13*

-0,11

29

BOIRA

Dies de boira (1919-2015)

Dies

-0,25

-2,60*

30

SOL

Hores de sol (1968-2015)

Hores

+68,06*

+87,21*

Taula 14. Resum final de la tendència decennal (unitat per decenni) dels diferents índexs climàtics calculats . El període per calcular
la tendència és 1905-2015 per a l’Observatori de l’Ebre i 1914-2015 per a l’Observatori Fabra, tret dels índexs “Dies de boira” i
“Hores de sol” (apareix el període específic per aquests dos índexs). L’asterisc al costat del valor numèric indica que la tendència és
estadísticament significativa, amb un nivell de confiança del 95% segons el test de Mann-Kendall.
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Índexs climàtics per al període 1950-2015 al conjunt de Catalunya
En aquest apartat es mostra gràficament el
valor dels índexs climàtics obtingut per als
24 punts de Catalunya dels quals es disposa
de sèries climàtiques de temperatura i de
precipitació per al període 1950-2015, i que
s’han homogeneïtzat a nivell diari. Entre
elles també s’inclouen les de l’Observatori
de l’Ebre i de l’Observatori Fabra només del
període comú 1950-2015.
Cal esmentar que també s’han inclòs en
aquesta part de l’estudi els mapes referents
a dos índexs nous relacionats amb la
temperatura: DE30 (Dies de calor, en els
quals TX > 30 °C ) i TX5 (Dies de fred, en els
quals TX < 5 °C). El motiu és que a les
latituds mediterrànies poden tenir més
rellevància que els usats internacionalment:
DE25 (Dies d’estiu, amb TX > 25 °C) i DGa0
(Dies glaçats, amb TX < 0 °C, que seria
l’equivalent a un TX0).
A l’edició del BAIC de l’any passat ja es va
mostrar la distribució territorial de 5 índexs
climàtics relacionats amb la precipitació.
Enguany es mostren quatre índexs més:
Dies de precipitació ≥ 10 mm (DP10), Dies

de precipitació molt abundant (DP50),
Quantitat màxima de precipitació en 1 dia
(PX1dia) i Quantitat màxima de precipitació
en 5 dies consecutius (PX5dia). Al costat de
cada una de les figures amb la tendència
dels vint-i-set índexs hi ha una breu
explicació del que s’observa al mapa.
Per acabar aquesta introducció als mapes
amb el valor dels índexs climàtics per a cada
una de les 24 sèries estudiades, només
indicar que s’ha adoptat una simbologia de
representació comuna a tots els mapes.
Així, el diàmetre del cercle o de la
circumferència usada en la representació
gràfica és proporcional a la magnitud de la
tendència expressada en el seu interior, i el
color determina el signe de la tendència.
D’altra banda, el cercle (figura sòlida) indica
tendència estadísticament significativa,
mentre que la circumferència (figura buida)
indica que la tendència no assoleix
significació estadística amb un nivell de
confiança del 95% segons el test de MannKendall (p<0,05).
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DGe0 - Dies de glaçada
Totes les sèries estudiades tendeixen a
disminuir els “Dies de glaçada” (dies amb
temperatura mínima per sota de 0 °C), però
la tendència només és estadísticament
significativa en el 60% de les sèries. La
disminució més important s’obté, com és
d’esperar, en indrets elevats i/o allunyats
de la influència del mar, com per exemple
Vielha (amb una disminució de 5,1 dies de
glaçada per decenni), Ransol (-4,8 dies per
decenni) o Tremp (-4,4 dies per decenni).

Figura 29. Tendència de l’índex DGe0 (Dies de glaçada) per al període 1950-2015,
expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi
obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.

DE25 - Dies d’estiu
El nombre de dies en un any on TX > 25 °C
continua essent un dels índexs amb resultat
més clar, ja que totes les tendències
obtingudes són positives i amb significació
estadística. Hi ha un augment d’aquest
índex arreu del país amb valors, en general,
d’entre 3 i 7 dies per decenni.
Només hi ha dues sèries amb un valor
positiu inferior a 3, i corresponen als dos
punts més elevats: Puig Sesolles (+1,1 dies
per decenni) i Ransol (+2,3 dies/dec.).

Figura 30. Tendència de l’índex DE25 (Dies d’estiu) per al període 1950-2015,
expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi
obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p<0,05).
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DE30 - Dies de calor
Atès que a les nostres latituds sovintegen
els dies amb temperatures pel damunt dels
25 °C, s’ha calculat també el nombre de dies
per any en què la TX supera els 30°C sota el
nom “Dies de calor”.
Pràcticament totes les sèries presenten una
tendència positiva. Els valors són més
marcats que els de l’índex DE25 a les Terres
de Ponent i a les de l’Ebre, però menys al
Pirineu i al litoral i prelitoral del centre i del
nord del territori. Hi ha una sèrie que no
presenta una tendència estadísticament
significativa (Ransol), però cal pensar que
en aquesta sèrie hi ha pocs dies amb una
temperatura superior als 30 °C. Per aquest
mateix motiu, ja no es mostra el valor a Puig
Sesolles.
Figura 31. Tendència de l’índex DE30 (Dies de calor) per al període 1950-2015,
expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi
obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.

DGa0 - Dies glaçats
La latitud i l’altitud de gran part del país fa
que hi hagi molt pocs dies amb una
temperatura màxima per sota dels 0 °C al
llarg de l’any. Tan sols en punts de
muntanya es detecta una disminució amb
significació estadística, com a Puig Sesolles
(-2,0 dies per decenni), Ransol (-1,9 dies per
decenni) o Vielha (-1,0 dies/decenni).
Hi ha estacions que no presenten cap dia
glaçat en tota la sèrie, i ja no apareixen al
mapa (per això hi ha menys valors en
aquesta figura 32 que a la resta).

Figura 32. Tendència de l’índex DGa0 (Dies glaçats) per al període 1950-2015,
expressada en dies/decenni. El diàmetre circular és proporcional a la magnitud del
canvi obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p<0,05)
i la circumferència indica manca de significació estadística.
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TX5 - Dies de fred
Els dies amb temperatura màxima per sota
de 5 °C (Dies de fred) tendeixen a disminuir
arreu, i de manera estadísticament
significativa a 11 sèries (Vielha, Ransol,
Tremp, Oliana, Girona, Puig Sesolles, Malla,
Moià, Lleida, Cardedeu i Roquetes).
Les disminucions més marcades (i amb
significació estadística) són les obtingudes
a Puig Sesolles (amb -3,9 dies/dec.), Ransol
(-2,3 dies/dec.) i Vielha (-2.1 dies/dec.).

Figura 33. Tendència de l’índex TX5 (Dies de fred) per al període 1950-2015,
expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi
obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.

NT20 - Nits tropicals
El nombre de dies en què la temperatura
mínima és superior als 20 °C tendeix a
l’augment a tot Catalunya, però no tots els
valors tenen significació estadística. Les
tendències més importants es troben a la
costa i prelitoral: +4,9 dies per decenni a
l’Obs. de l’Ebre-Roquetes o +4,8 dies/dec. a
l’Aeroport de Reus i a l’Aeroport de
Barcelona.
En general, no hi ha tendència
estadísticament significativa a les estacions
que es troben a una alçada superior a 500
metres, i quatre sèries (Ransol, Vielha, el
Pont de Suert i Malla) no presenten un
nombre de casos suficient com per calcular
una tendència.

Figura 34. Tendència de l’índex NT20 (Nits tropicals) per al període 1950-2015,
expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi
obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.
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DEC-Durada de l’Estació de Creixement
La Durada de l’Estació de Creixement
tendeix a augmentar arreu, encara que
només a vuit indrets és estadísticament
significatiu (Lleida, Tàrrega, Tivissa,
Igualada, Vic, Caldes de Montbui, Puig
Sesolles i Ransol). Els valors varien entre +2
i +5 dies per decenni a la majoria de sèries
estudiades.

Figura 35. Tendència de l’índex DEC (Durada de l’estació de creixement) per al
període 1950-2015, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la
magnitud del canvi obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament
significativa (p<0,05) i la circumferència indica manca de significació estadística.

TXx – Màxima de la TX
El valor màxim anual de la temperatura
màxima diària presenta una tendència a
l’augment (entre +0,3 i +0,7 °C per decenni)
estadísticament significatiu arreu tret de
quatre sèries ubicades a la zona més
occidental de Catalunya: Vielha, el Pont de
Suert, Tremp i Vinebre.
El nombre de sèries estadísticament
significatives continua marcant la diferència
principal amb el mapa de l’índex TXn (figura
38), ja que les magnituds de la tendència
són similars.

Figura 36. Tendència de l’índex TXx (Màxima de la TX) per al període 1950-2015,
expressada en °C/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi
obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.
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TNx – Màxima de la TN
La tendència del valor màxim de la
temperatura mínima diària presenta una
tendència positiva (augment) a totes les
estacions analitzades, tret del Pont de Suert
(malgrat no té significació estadística).
Hi ha força valors estadísticament
significatius, especialment al litoral i a la
meitat sud del país. La tendència en
aquestes zones varia entre +0,2 i +0,5 °C per
decenni.

Figura 37. Tendència de l’índex TNx (Màxima de TN) per al període 1950-2015,
expressada en °C/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud de la
tendència (color taronja, positiva; color blau, negativa). El cercle indica significació
estadística (p<0,05) i la circumferència indica manca de significació estadística.

TXn - Mínima de la TX
El valor mínim anual de la temperatura
màxima diària augmenta arreu durant el
període estudiat, però només un 67% de les
sèries mostren significació estadística, amb
valors entre +0,3 i +0,6 °C per decenni.
Els valors més baixos de la tendència
d’aquest índex (iguals o inferiors a 0,3 dies
per decenni) no són estadísticament
significatius.

Figura 38. Tendència de l’índex TXn (Mínima de TX) per al període 1950-2015,
expressada en °C/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud de la
tendència (color taronja, positiva; color blau, negativa). El cercle indica significació
estadística (p<0,05) i la circumferència indica manca de significació estadística.
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TNn – Mínima de la TN
El valor mínim anual de la temperatura
mínima diària tendeix a augmentar arreu
del territori, encara que només nou sèries
presenten una tendència estadísticament
significativa. Els valors de la tendència
varien entre +0,3 i +0,6 °C/decenni.
A diferència de l’índex TNx (figura 37), totes
les tendències són positives, però hi ha
menys valors de la tendència de TNn amb
significació estadística.

Figura 39. Tendència de l’índex TNn (Mínima de la TN) per al període 1950-2015,
expressada en °C/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi
obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.

TN10p – Nits fredes
El percentatge de dies en què la TN es troba
per sota del percentil 10 presenta una
tendència generalitzada cap a la disminució,
essent estadísticament significativa gairebé
a tot arreu (tret de Figueres, Girona i Malla).
Els valors es mouen en un rang entre –0,5 i
–1,5 % de dies per decenni, amb una
disminució mínima a Lleida i màxima a
Granollers o Cardedeu.

Figura 40. Tendència de l’índex TN10p (Nits fredes) per al període 1950-2015,
expressada en % de dies per decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud
del canvi obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa
(p<0,05) i la circumferència indica manca de significació estadística.
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TX10p – Dies freds
El percentatge de dies en què la TX és
inferior al percentil 10 tendeix a disminuir
amb significació estadística a tot el territori.
El valor mínim s’obté a Ransol (-0,6 % de
dies per decenni), mentre que el màxim
s’obté a l’Aeroport de Reus (-1,6 % per
decenni) i a l’Aeroport de Barcelona (-1,4 %
per decenni).
En general, les disminucions més marcades
es localitzen al litoral i prelitoral.

Figura 41. Tendència de l’índex TX10p (Dies freds) per al període 1950-2015,
expressada en % de dies per decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud
del canvi obtingut. El cercle indica que el valor és estadísticament significatiu (p<0,05).

TN90p - Nits càlides
El percentatge de nits amb una TN per
sobre del percentil 90 tendeix a augmentar
a tot Catalunya amb significació estadística.
Aquest augment de nits càlides es mou
entre una forquilla entre +0,8 % de nits per
decenni (Vielha) i +2,3 % de nits per
decenni (Observatori de l’Ebre - Roquetes).

Figura 42. Tendència de l’índex TN90p (Nits càlides) per al període 1950-2015,
expressada en % de nits per decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud
del canvi obtingut. El cercle indica que el valor és estadísticament significatiu (p<0,05).
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TX90p – Dies càlids
El percentatge de dies en què la
temperatura màxima és superior al
percentil 90 augmenta de forma
estadísticament significativa a totes les
sèries estudiades.
L’increment es troba entre un valor mínim
de +1,3 % de dies per decenni (Vielha) i un
valor màxim de +3,6 % de dies per decenni
a l’Aeroport de Barcelona.

Figura 43. Tendència de l’índex TX90p (Dies càlids) per al període 1950-2015,
expressada en % de dies per decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud
del canvi obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa
(p<0,05).

IDRC – Indicador de durada de ratxa
càlida
La durada de la ratxa càlida té tendència a
augmentar arreu entre 2 i 6 dies per
decenni a tot el territori, i tots els valors són
estadísticament significatius.
Els valors més alts (superiors a +4 dies per
decenni) s’obtenen majoritàriament al
litoral i prelitoral, mentre que a l’interior del
país i a zones de muntanya s’obtenen, en
general, augments inferiors a +3 dies per
decenni.

Figura 44. Tendència de l’índex IDRC (Indicador de durada de ratxa càlida) per al
període 1950-2015, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la
magnitud del canvi obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament
significativa (p<0,05) i la circumferència indica manca de significació estadística.
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IDRF – Indicador de durada de ratxa
freda
L’evolució del nombre de dies en un any en
què, com a mínim, hi ha 6 dies consecutius
amb TN inferior al percentil 10, no mostra
significació estadística pràcticament enlloc.
A les tres sèries on s’ha obtingut una
tendència estadísticament significativa
(Figueres, Granollers i Puig Sesolles),
aquesta és negativa i varia entre -0,7 i -1,0
dies per decenni.
Les sèries de Lleida, Tàrrega i Aeroport de
Barcelona proporcionen una tendència
positiva d’aquest índex, però amb un valor
proper a zero i sense significació
estadística).

Figura 45. Tendència de l’índex IDRF (Indicador de durada de ratxa freda) per al
període 1950-2015, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional al
valor de la tendència (en groc, positiva; en blau, negativa). El cercle indica significació
estadística (p<0,05) i la circumferència indica manca de significació estadística.

ATA - Amplitud tèrmica anual
La mitjana anual de la diferència entre la TX
i TN tendeix a augmentar lleugerament
(entre +0,1 i +0,2 °C/decenni) a tot
Catalunya, essent la majoria de valors
estadísticament significatius.
Les tendències obtingudes a Tremp,
Vinebre i Tivissa són pràcticament nul·les,
però no tenen significació estadística.

Figura 46. Tendència de l’índex ATA (Amplitud tèrmica anual) per al període 19502015, expressada en °C per decenni. El diàmetre és proporcional a la magnitud del
canvi obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p<0,05)
i la circumferència indica manca de significació estadística.
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ISID – Índex simple d’intensitat diària
La precipitació total anual dividida pel
nombre de dies amb PPT ≥ 1.0 mm (ISID)
presenta una tendència estadísticament
significativa positiva a Vielha, Figueres i
Vilafranca del Penedès, amb valors entre
+0,2 i +0,4 mm/dia per decenni, mentre que
és negativa a Oliana (-0,3 mm/dia per
decenni). La resta de sèries no tenen
tendències amb significació estadística.
Aquest índex dóna una idea del règim
pluviomètric en una zona. Considerant que
la precipitació total anual no varia gaire, es
pot fer la interpretació següent: una
tendència positiva (negativa) indica que la
precipitació anual es reparteix en menys
(més) dies de precipitació.

Figura 47. Tendència de l’índex ISID (Índex Simple d’intensitat diària) per al període
1950-2015, expressada en mm/dia per decenni. L’àrea circular és proporcional al
valor de la tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica
significació estadística (p<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.

DP10 – Dies de precipitació ≥ 10 mm
El nombre anual de dies amb una
precipitació igual o superior a 10 mm
tendeix a disminuir amb significació
estadística a Ransol, el Pont de Suert,
Tremp, Oliana, Tàrrega i Malla, amb valors
entre -0,5 i -1,7 dies per decenni. La resta
de sèries no presenta una tendència
estadísticament significativa, de manera
que tampoc es pot concloure massa del seu
signe.

Figura 48. Tendència de l’índex DP10 (Dies amb precipitació ≥ 10 mm) per al període
1950-2015, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la
tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica significació
estadística (p<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.
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DP20 – Dies de precipitació abundant
(≥ 20 mm)
El nombre anual de dies amb una
precipitació igual o superior a 20 mm
tendeix a disminuir amb significació
estadística a Ransol, el Pont de Suert,
Tremp, Oliana i Aeroport de Reus, amb
valors entre –0,5 i –1,2 dies per decenni. En
canvi, la sèrie de Figueres presenta una
tendència positiva (+0,5 dies per decenni)
estadísticament significativa.
Generalment, aquest índex està força
relacionat amb l’ISID (figura 47), i observant
els dos mapes es comprova que hi ha força
coincidència en el signe de la tendència dels
dos índexs per a la majoria de les sèries.

Figura 49. Tendència de l’índex DP20 (Dies amb precipitació abundant, ≥ 20 mm) per
al període 1950-2015, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional al
valor de la tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica
significació estadística (p<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.

DP50 – Dies de precipitació molt
abundant (≥ 50 mm)
El nombre anual de dies amb una
precipitació igual o superior a 50 mm
tendeix a disminuir amb significació
estadística a Oliana (-0,2 dies/dec.), mentre
que la sèrie de Figueres presenta una
tendència positiva (+0,2 dies per decenni)
estadísticament significativa. La resta de
valors estan al voltant de 0 i no presenten
significació estadística.

Figura 50. Tendència de l’índex DP50 (Dies amb precipitació molt abundant, ≥50 mm)
per al període 1950-2015, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional
al valor de la tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica
significació estadística (p<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.
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PX1dia – Quantitat
precipitació en 1 dia

màxima

de

La tendència del valor màxim anual de la
precipitació diària (PX1dia) només és
estadísticament significativa Figueres, amb
un valor positiu de +6,6 mm per decenni.
La resta de sèries no presenten tendències
amb significació estadística, de manera que
no es pot determinar amb total confiança la
variació de la precipitació màxima diària (i
el risc d’inundació sobtada que pot
comportar aquesta precipitació) durant els
darrers 66 anys a gran part del territori.

Figura 51. Tendència de l’índex PX1dia (Quantitat màxima de precipitació en 1 dia)
per al període 1950-2015, expressada en mm/decenni. L’àrea circular és proporcional
al valor de la tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica
significació estadística (p<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.

PX5dia –
Quantitat màxima de
precipitació en 5 dies consecutius
En general, aquest índex es relaciona amb
el risc d’inundacions del terreny per grans
quantitats de precipitació acumulades en
pocs dies consecutius. Si la tendència del
PX5dia és positiva, pot ser un senyal de més
risc d’inundacions, mentre que un valor
negatiu pot indicar una disminució d’aquest
risc. Ara bé, aquesta interpretació, que és
vàlida a diferents zones del planeta, és una
mica difícil de “traslladar” a la nostra zona.
El valor màxim anual de la precipitació
enregistrada en 5 dies consecutius (PX5dia)
proporciona una tendència estadísticament
significativa positiva a Vilafranca del
Penedès (+4,1 mm/dec.) i negativa a Oliana
(-4,7 mm/dec.).
Figura 52. Tendència de l’índex PX5dia (Quantitat màxima de precipitació en 5 dies
consecutius) per al període 1950-2015, expressada en mm/decenni. L’àrea circular és
proporcional al valor de la tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle
indica significació estadística (p<0,05) i la circumferència, manca de significació
estadística.
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LMRS – Longitud màxima de la ratxa
seca
El número màxim de dies consecutius en un
any amb precipitació inferior a 1,0 mm té
una tendència positiva estadísticament
significativa a Tàrrega (+2,8 dies/dec.), a
Barcelona-Observatori Fabra i a l’Aeroport
de Barcelona (+1,9 dies/dec. a ambdues
sèries). La resta de sèries presenten
tendències majoritàriament positives, però
sense significació estadística.
Tendències positives per aquest índex
equival a dir que augmenta la durada dels
períodes secs, és a dir, dies consecutius
sense precipitació.

Figura 53. Tendència de l’índex LMRS (Longitud màxima de la ratxa seca) per al
període 1950-2015, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional al
valor de la tendència (en marró, positiva; en blau, negativa). El cercle indica significació
estadística (p<0,05) i la circumferència indica manca de significació estadística.

LMRH - Longitud màxima de la ratxa
plujosa
Només hi ha dues sèries que presenten una
tendència amb significació estadística de
l’índex LMRH (número màxim de dies
consecutius en un any amb precipitació
igual o superior a 1 mm), i tenen diferent
signe: positiva a Roquetes - Obs. de l’Ebre
(+0,2 dies/dec.) i negativa a Vielha (-0,3 dies
per decenni).
Malgrat són valors propers al zero i sense
significació estadística, és curiós comprovar
com algunes sèries presenten tendències
del mateix signe en els índexs LMRS (figura
53) i LMRH (figura 54), indicant el mateix
comportament (augment o disminució) tant
de les ratxes seques com de les ratxes
plujoses.
Figura 54. Tendència de l’índex LMRH (Longitud màxima de la ratxa plujosa) per al
període 1950-2015, expressada en dies per decenni. L’àrea circular és proporcional al
valor de la tendència (en blau, positiva; en marró, negativa). El cercle indica
significació estadística (p<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.
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PTOT – Precipitació total anual en els
dies plujosos
L’índex PTOT (precipitació total anual
recollida en dies amb precipitació igual o
superior a 1,0 mm) està directament
relacionat amb la sèrie de precipitació anual
acumulada a un punt d’observació, i no
amb la intensitat de precipitació en aquest
punt.
Es comprova que només 6 sèries presenten
una tendència amb significació estadística, i
sempre negativa: Ransol, el Pont de Suert,
Tremp, Oliana, Tàrrega i Vilafranca del
Penedès. Els valors oscil·len entre els -20 i
els -50 mm/dec., aproximadament.

Figura 55. Tendència de l’índex PTOT (Precipitació total anual en els dies plujosos)
per al període 1950-2015, expressada en mm per decenni. L’àrea circular és
proporcional al valor de la tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle
indica significació estadística (p<0,05) i la circumferència, manca de significació
estadística.
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CONCLUSIONS — Temperatura de l’aire
La temperatura mitjana anual per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2015, ha
augmentat a un ritme de +0,23 °C/decenni, valor estadísticament significatiu i força
homogeni en el territori (no es detecten zones amb major o menor augment de la
temperatura). Aquest augment, però, no ha estat regular en el temps, variant segons el
període analitzat:




De 1950 a 1970 la tendència és negativa, però sense significació estadística.
De 1971 a 1990 hi ha un creixement marcat i significatiu de +0,78 °C/decenni.
De 1991 a 2015 continua l’augment significatiu, però de menor magnitud (+0,36 °C/dec).

Al mateix temps, la mitjana anual de les temperatures màximes ha augmentat en tot el
període 1950-2015 a un ritme superior (+0,29 °C/decenni) al de la mitjana anual de les
temperatures mínimes (+0,18 °C/decenni), ambdós valors amb significació estadística.
Estacionalment, es destaca l’increment de la temperatura mitjana estival (+0,34 °C/decenni),
seguit per la primavera, la tardor i l’hivern. La mitjana estival de la temperatura màxima
presenta l’augment més marcat, per sobre de +0,40°C/decenni i amb significació estadística a
pràcticament totes les sèries analitzades.
A partir del valor de la temperatura mitjana del 2015, se’l pot qualificar com un any força
càlid, amb una anomalia de +1,6 °C respecte la mitjana climàtica 1961-1990. L’any 2015 ha
estat el segon any més càlid del període 1950-2015, només per darrera de 2006.

Evolució de la temperatura mitjana anual per al conjunt de Catalunya i per al període
1950-2015. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència
1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.

L’estudi específic de les sèries de l’Observatori de l’Ebre (1905-2015) i de l’Observatori Fabra
(1914-2015) indica que:


La temperatura mitjana anual des de principis de segle XX s’ha incrementat a un ritme
estadísticament significatiu de +0,13 °C/decenni a ambdós observatoris.



L’augment de la mitjana anual de la temperatura màxima és superior al de la temperatura
mínima també als dos punts.



L’anàlisi estacional mostra que l’augment més marcat de temperatura es produeix a
l’estiu als dos observatoris (+0,18 °C/decenni al Fabra i +0,17 °C/decenni a l’Ebre).



L’any 2015 es pot qualificar com a força càlid als dos observatoris, amb una anomalia de
+1,8 °C a l’Obs. Fabra (el més càlid de tota la sèrie) i de +1,6 °C a l’Obs. de l’Ebre (el tercer
més càlid de la sèrie).
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CONCLUSIONS — Precipitació
La tendència de la precipitació per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2015 és de
-1,5 %/decenni, però sense superar el llindar de significació estadística.
Geogràficament, la tendència de la precipitació anual a gairebé la totalitat de les sèries
presenta signe negatiu, i només nou estacions presenten significació estadística (a punts del
Pirineu, Prepirineu i depressió Central). Sis sèries (al litoral nord i a punts del prelitoral sud)
donen tendències lleugerament positives, però cap és estadísticament significativa.
Estacionalment, l’estiu és l’època de l’any on el descens de la precipitació és més marcat i
general a tot el país, superant el nivell de significació estadística en moltes sèries de la
meitat occidental del país. La resta d’estacions presenten un comportament diferenciat en
funció de l’època de l’any. A l’hivern predomina la disminució de precipitació a tot el
territori, tret de lleugers increments al litoral central i nord; a la primavera, el sector central
mostra lleugers descensos pluviomètrics i gran part de la meitat sud i el litoral nord lleugers
increments; la tardor té un patró espacial a l’inrevés de la primavera al sud i al centre del
país. Ara bé, l’escassa o nul·la significació estadística d’aquestes tendències no permet
obtenir resultats concloents.
Per al conjunt de les 71 sèries de precipitació, l’any 2015 es pot qualificar com a sec, amb
una anomalia de precipitació de -27 % prenent el període de referència 1961-1990. Ha estat
el cinquè any més sec des de 1950.

Evolució de la precipitació anual per al conjunt de Catalunya i per al període 19502015. Els valors s’expressen com a % respecte a la mitjana del període de referència
1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.

L’anàlisi de les sèries de precipitació de l’Observatori de l’Ebre (1905-2015) i de
l’Observatori Fabra (1914-2015) continua sense mostrar una tendència clara envers un
augment o un descens, detectant un lleuger descens a l’estiu i una tendència pràcticament
nul·la o al lleuger augment la resta de l’any, però cap valor és estadísticament significatiu.
El 2015 ha estat l’any més sec de tota la sèrie a l’Obs. Fabra (102 anys), amb 345,8 mm (és a
dir, un 46 % menys de precipitació respecte la mitjana climàtica 1961-1990). A l’Obs. de
l’Ebre, l’any 2015 també ha estat sec, recollint 449,6 mm de precipitació (un 20 % menys de
precipitació que la mitjana climàtica del període 1961-1990).
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CONCLUSIONS — Variables marines a l’Estartit
La temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit (el Baix Empordà) ha augmentat al voltant de
+0,3 °C per decenni al període 1974-2015, tant a superfície com fins als 50 m de fondària. A
80 m de profunditat l’escalfament és inferior (+0,19 °C/decenni).
Els valors mitjans de la temperatura de l’aigua del mar a diferents fondàries a l’Estartit
durant l’any 2015 han estat clarament superiors a les mitjanes climàtiques, però sense
arribar als valors de l’any passat. En superfície, la temperatura mitjana ha estat de 17,5 °C
(una anomalia de +0,8 °C respecte a la mitjana del període 1971-2000), essent el tercer valor
més alt des que es va iniciar la sèrie (any 1969).

Evolució de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit per al període 1969-2015 en
superfície. Els valors s’expressen com a anomalies respecte el període de referència 1971-2000.

L’elevació del nivell del mar durant el període 1990-2015 ha estat de 3,6 cm/decenni,
valor força coincident amb el que apareix al darrer informe de l’IPCC publicat l’any 2013
(per al mateix període, però a escala global). L’estació de l’any amb una tendència a
l’augment del nivell del mar més important correspon a la primavera (+4,1 cm/decenni).

Evolució del nivell del mar mitjà mensual (en cm) a l’Estartit per al període 1990-2015. El
pendent de la línia contínua negra indica la seva tendència lineal, i la corba en vermell
indica una mitjana mòbil de 12 mesos de període. Font: Josep Pascual.

Quant a l’onatge, s’ha detectat un augment en el nombre de dies de mar plana, mar
arrissada o marejol (onades inferiors 0,5 m d’alçada) d’uns +20 dies/decenni durant el
període 1991-2015, especialment marcat a la primavera i l’estiu.
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CONCLUSIONS — Índexs climàtics
L’evolució dels índexs climàtics per a les sèries completes de l’Observatori de l’Ebre (19052015) i de l’Observatori Fabra (1914-2015) proporciona uns resultats força interessants. Pel
que fa als índexs relacionats amb la temperatura, a ambdós observatoris tenen un
comportament similar pràcticament tots aquells índexs que denoten un escalfament tèrmic.
Així, DISMINUEIXEN els índexs “Dies de glaçada”, “Nits fredes”, “Dies freds” i “Indicador de
durada de ratxa freda”, i AUGMENTEN els índexs “Dies d’estiu”, “Nits tropicals”, “Màxima de
la temperatura màxima”, “Mínima de la temperatura màxima”, “Mínima de la temperatura
mínima”, “Nits càlides”, “Dies càlids”, “Indicador de durada de ratxa càlida” i “Amplitud
tèrmica anual”. També es detecta un AUGMENT significatiu en les hores de sol efectives (per
al període comú 1968-2015).
Pel que fa als índexs relacionats amb precipitació, ambdós observatoris coincideixen en la
tendència positiva (augment) amb significació estadística de l’“Índex simple d’intensitat
diària”.
L’extensió del càlcul dels índexs climàtics relacionats amb la temperatura i la precipitació a
les vint-i-quatre sèries repartides per Catalunya, i cobrint el període 1950-2015, presenta
resultats útils per conèixer el seu comportament a nivell territorial, i tot seguit s’esmenten
aquells índexs que han proporcionat un comportament més homogeni. Hi ha quatre índexs
(“Dies d’estiu”, “Nits càlides”, “Dies càlids” i “Indicador de durada de ratxa càlida”) amb una
tendència positiva (augment) estadísticament significativa a totes les 24 sèries estudiades,
mentre que la tendència de l’índex “Dies freds” és negativa i amb significació estadística a
totes les sèries. També s’ha obtingut un augment general i significatiu (tret d’algun punt
concret del país) dels índexs “Dies de calor”, “Nits tropicals”, “Màxima de la temperatura
màxima” i “Amplitud tèrmica anual”, mentre que disminueix significativament a gairebé
totes les sèries l’índex “Nits fredes”.

IDRC – Indicador de durada de ratxa càlida
La durada de la ratxa càlida (nombre de dies en un any en què, com a mínim, hi ha 6 dies consecutius
amb una temperatura màxima superior al percentil 90) durant el període 1950-2015 tendeix a
augmentar a tot el territori amb significació estadística, variant entre +2 i +6 dies per decenni. En
general, l’augment més marcat es localitza al litoral i prelitoral.
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Agraïments
El Servei Meteorològic de Catalunya vol agrair al CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i la
Muntanya d’Andorra) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) i al Centre en Canvi Climàtic (C3)
de la Universitat Rovira i Virgili (URV) la seva inestimable col·laboració en l’elaboració
d’aquest butlletí.

http://www.iea.ad

http://www.c3.urv.cat

Al mateix temps a l’Observatori de l’Ebre, a l’Observatori Fabra i a l’Estació Meteorològica de
l’Estartit tant per la cessió de les dades com pel suport facilitat en l’obtenció de la informació
necessària per a desenvolupar el present treball.
Igualment, vol reconèixer la tasca realitzada per tots els observadors meteorològics del país,
gràcies als quals ha estat possible que hagin arribat fins als nostres dies sèries climàtiques
com les que s’utilitzen al present BAIC.
Finalment, hom vol expressar l’agraïment a l’acció COST ES0601 HOME (Advances in
HOmogenisation MEthods of climate series) per l’elaboració del programari HOMER emprat
durant la fase d’homogeneïtzació de les sèries climàtiques, i destacar la participació en el
projecte Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), finançat per la UE dins del programa
POCTEFA (ref. EFA 235/11), que ha permès col·laborar amb altres entitats (especialment
Météo France) i compartir sèries de dades d’ambdós vessants dels Pirineus.

Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics—Any 2015

Pàgina 83

ANNEX 1 — Sèries climàtiques utilitzades
Codi

Sèrie climàtica (altura, m)

Comarca/país

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
240
250
260
303
503
504
507
508
510
511
514
520
526
534
535
539
541
544
547
550
561
575
576
577

el Pont de Suert (823)
Vielha (975)
Figueres/Cabanes (31)
Moià (735)
Observatori de l’Ebre (48)
Aeroport de Reus (73)
Aeroport de BCN/Viladecans (3)
Observatori Fabra (420)
Girona (72)
Flix-Vinebre (53)
Tivissa (313)
Lleida (192)
Reus-Centre de Lectura (138)
Tàrrega (380)
Caldes de Montbui (176)
Cardedeu (193)
Malla – Torrellebreta (570)
Turó de l’Home/Puig Sesolles (1668)
Oliana (490)
Igualada/Òdena (333)
Vilafranca del Penedès (176)
Tremp (461)
Granollers (202)
Vic (499)
Puigcerdà (1214)
Ransol (1645)
Valls (230)
Llinars del Vallès (194)
Terrassa (290)
Rocallaura (645)
Agramunt (342)
Vilalba dels Arcs (442)
Breda (169)
Cabacés (357)
Prats de Lluçanès (701)
Rocafort de Queralt (560)
Montblanc (340)
Esparreguera (206)
Begues (355)
Torroella de Montgrí/l’Estartit (2)
Montbrió del Camp (120)
Organyà (566)
Castellfollit de la Roca (296)
Esterri d'Àneu (950)
Cadaqués (10)
el Bruc (480)

l’Alta Ribagorça
la Val d’Aran
l’Alt Empordà
el Moianès
el Baix Ebre
el Baix Camp
el Baix Llobregat
el Barcelonès
el Gironès
la Ribera d’Ebre
la Ribera d’Ebre
el Segrià
el Baix Camp
l’Urgell
el Vallès Oriental
el Vallès Oriental
Osona
el Vallès Oriental
l’Alt Urgell
l’Anoia
l'Alt Penedès
el Pallars Jussà
el Vallès Oriental
Osona
la Cerdanya
ANDORRA
l’Alt Camp
el Vallès Oriental
el Vallès Occidental
l’Urgell
l’Urgell
la Terra Alta
la Selva
el Priorat
Osona
la Conca de Barberà
la Conca de Barberà
el Baix Llobregat
el Baix Llobregat
el Baix Empordà
el Baix Camp
l’Alt Urgell
la Garrotxa
el Pallars Sobirà
l’Alt Empordà
l’Anoia

Variables
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
TM, TX, TN i PPT
PPT
TM, TX, TN i PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT

Cobertura
temporal*
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1905-2015
1950-2015
1950-2015
1913-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1951-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1955-2015
1955-2015
1950-2015
1950-2015

% de dades
sobre el total
98
95
90
98
100
99
99
100
99
99
99
99
97
93
99
98
98
87
98
88
100
95
95
92
77
100
99
96
100
97
98
99
98
99
95
97
97
92
90
96
98
99
88
87
90
99
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ANNEX 1 — Sèries climàtiques utilitzades
Codi

Sèrie climàtica (altura, m)

Comarca/país

579
580
581
585
586
590
591
593
594
597
598
601
602
603
606
608
609
610
611
612
613
615
810
820
830

St. Quintí M./Canaletes (325)
Castellví de la Marca (190)
Balsareny (327)
Palafrugell (81)
Jafre/la Tallada d’Empordà (16)
Puig-reig (420)
Berga (711)
Sarral (473)
els Omellons (400)
la Granadella (532)
Cubelles/Cunit (17)
Malgrat de Mar (2)
Mas de Barberans (240)
Amposta (12)
Borgonyà (521)
Benissanet (30)
Riba-roja d’Ebre (88)
Miravet (28)
Campdevànol (761)
Cervera (540)
Riner (610)
Vimbodí (480)
Godall (180)
L’Ametlla de Mar (93)
La Pobla de Segur (690)

l’Alt Penedès
l’Alt Penedès
el Bages
el Baix Empordà
el Baix Empordà
el Berguedà
el Berguedà
la Conca de Barberà
les Garrigues
les Garrigues
el Garraf
el Maresme
el Montsià
el Montsià
Osona
la Ribera d’Ebre
la Ribera d’Ebre
la Ribera d’Ebre
el Ripollès
la Segarra
el Solsonès
la Conca de Barberà
el Montsià
el Baix Ebre
el Pallars Jussà

Variables
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT
PPT

Cobertura
temporal*
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1955-2015
1951-2015
1950-2015
1954-2015
1953-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1950-2015
1952-2015
1954-2015
1951-2015
1950-2015
1952-2015

% de dades
sobre el total
99
94
95
98
98
94
99
86
100
98
96
98
99
98
99
93
99
98
99
87
99
97
93
98
94

Sèries climàtiques utilitzades en el BAIC 2015, indicant la cobertura temporal, variables i percentatge de dades disponibles un
cop superat el procés de control de qualitat.
TM, Temperatura mitjana anual o estacional / TX, Temperatura màxima mitjana anual o estacional / TN, Temperatura mínima
mitjana anual o estacional / PPT, Precipitació acumulada anual o estacional
* Algunes sèries, disposen d’una cobertura temporal més àmplia, però s’ha escollit el període 1950-2015 com a període comú, a
excepció dels Observatoris de Fabra i de l’Ebre en que també s’ha seleccionat la totalitat de la sèrie.
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ANNEX 2 — Cobertura temporal de les sèries climàtiques utilitzades

1920

1940

1960

1980

2000

Cobertura temporal a resolució mensual de les sèries de temperatura (superior) i precipitació
(inferior) utilitzades en el procés d’homogeneïtzació. Cal recordar que durant aquest procés
s’ha treballat amb un conjunt de sèries més ampli per completar, corregir o verificar les sèries
finalment analitzades.
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